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• Arhitekt: Lord Richard Rogers 

INIMÕIGUSTE KOHTU 

HOONE ARVUDES 

Arhitektide grupp: 
Richard Rogers Partnership Ltd, London ja Claude Bucher, Strasbourg• Maksumus :  455 miljonit franki

• Kasulik pind :
Kasulik pind :  28 000 m² millest :

- 860 m² suur kohtusaal- 520 m² väike kohtusaal- 4 500 m² koosolekusaale,- 16 500 m² kontoriruume
•Koosolekusaalide arv: 18, sealhulgas
- suur kohtusaal (243 kohta + 49 kohta kohtunikele 

+ 22 kohta kaebuse esitajatele) 
- väike kohtusaal (101 kohta + 25 kohta kohtunikele 

+ 12 kohta kaebuse esitajatele)
- Kohtu nõupidasmisruumid (istekohti 47-52)

- koosolekusaalid (keskmiselt 47 kohta laua ääres, 

lisaks 52 kohta tagareas)

• Lisaks on veel:
Lisaks on veel:- 490 kilomeetrit elektrikaableid

- 5 500 valgustit- 10 km torustikku- 500 meetrit dokumendikonveierit
- 9 lifti või kaubatõstukit- 450 tonni metallkarkassi- 1 450 tonni sarrust- 15 000 m3 betooni - 2 800 meetrit fassaadidele kinnitatud lillekaste

- 4 soojuspumpa - 16 õhukonditsioneerikeskust
- 50 ettevõtet 125 allhankijaga
- 1 500 ehitusplatsi töötajat
- 800 000 ehitamise töötundi 

• Kontoriruumid:
Kontoriruumid: 535 kontorit (erineva suurusega)

• Audiovisuaalne seadmestik:

Audiovisuaalne seadmestik: pressisaal (204 istekohta)

seminarisaal (104 istekohta)

Euroopa Liidu Kohus 
Asub Luxembourg’is ning tagab EL õigusest kinnipidamise 
ja otsustab EL-i asutamislepingute tõlgendamise ja 
kohaldamise üle.

Rahvusvaheline Kohus 
ÜRO kohtuorgan, mis asub Haagis.

Inimõiguste ülddeklaratsioon
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt 1948. aastal vastu 
võetud tekst, mille eesmärk on tugevdada inimõiguste 
kaitset rahvusvahelisel tasandil.

Põhiõiguste Harta
Euroopa Liidu poolt 2000. aastal vastu võetud tekst 
inimõiguste ja põhivabaduste kohta.
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EUROOPA INIMÕIGUSTE 
KOHUS

TÄHTSAIMAD KUUPÄEVAD

TAGATISED JA KEELUD 

Euroopa Inimõiguste Kohus on 1959. a. asutatud 
rahvusvaheline kohus. Kohus otsustab Euroopa 
Inimõiguste Konventsioonis sätestatud kodaniku- ja 
poliitiliste õiguste väidetavate rikkumiste üle üksikisikute 
või riikide poolt esitatud kaebuste alusel.

Alates 1998. aastast tegutseb Kohus alalisena ja 
üksikisikud võivad selle poole otse pöörduda.

Kohus on oma asutamisest alates läbi vaadanud sadu 
tuhandeid avaldusi. Kohtuotsused on asjaomastele 
riikidele siduvad ja nende tõttu on valitsustel tulnud 
muuta oma seadusi ning halduspraktikat väga erinevates 
valdkondades. Tänu Kohtu praktikale on Konventsioonist 
kaasaegne ja võimas, arenev õigusallikas, mis võtab 
vastu uued väljakutsed ja tugevdab õigusriiki ning 
demokraatiat Euroopas. 

Kohus asub Strasbourg’is Inimõiguste Hoones, mille 
kavandas 1995. a. Briti arhitekt Lord Richard Rogers. 
Omapärase arhitektuuriga Kohtu hoone on tuntud üle 
maailma. Just selles hoones jälgib Kohus 700 miljoni 
Euroopas elava inimese inimõigustest kinnipidamist 46 
Euroopa Nõukogu liikmesriigis, kes on Konventsiooni 
ratifitseerinud.

5. mai 1949
Euroopa Nõukogu asutamine

4. november 1950
Konventsiooni vastuvõtmine

3. september 1953
Konventsiooni jõustumine

21. jaanuar 1959
Euroopa Nõukogu Konsultatiivassamblee valib Kohtu 
esimesed liikmed 

23.-28. veebruar 1959
Kohtu esimene istungjärk

18. september 1959
Kohus võtab vastu oma kohtureeglid

14. november 1960
Kohus võtab vastu esimese otsuse:  
Lawless Iirimaa vastu

1. november 1998
Konventsiooni Protokolli nr. 11 jõustumine, 
millega asutatakse “uus Kohus”

1. juuni 2010
Jõustub Protokoll nr. 14, mille eesmärgiks on tagada 
Kohtu pikaajaliselt tõhus tegevus

1. august 2018
Jõustus Konventsiooni Protokoll nr 16, mis võimaldab 
Kohtul anda nõuandvaid arvamusi

E u r o o p a  I n i m õ i g u s t e 
K o n v e n t s i o o n  o n 
rahvusvaheline leping, mille 
kohaselt Euroopa Nõukogu 
l i i k m e s r i i g i d  t õ o t a v a d 
tagada põhilised kodaniku- 
ja poliitilised õigused mitte 
ainult enda riigi kodanikele, vaid 
kõigile, kes on nende jurisdiktsiooni 
all. Konventsioonile kirjutati alla 4. 
novembril 1950 Roomas ja see jõustus 1953. 

Konventsiooni eesmärgiks on eelkõige tagada:

• õigus elule,
• õigus õiglasele 

kohtumenetlusele,
• õigus era- ja 
perekonnaelu kaitsele,
• sõnavabadus,
• mõtte-, 
südametunnistuse ja 
usuvabadus
ning

• vara kaitse.

 
 Konventsiooniga on 

eelkõige keelatud:

• piinamine ja ebainimlik või alandav kohtlemine ja 
karistamine,

• orjus ja sunnitöö,

• surmanuhtlus,

• põhjendamatu ja ebaseaduslik kinnipidamine

ning

• diskrimineerimine Konventsioonis sätestatud õiguste ja 
vabaduste kasutamisel.

EUROOPA 
INIMÕIGUSTE 
KONVENTSIOON


