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• Architect: Lord Richard Rogers

HET PALEIS VAN 

DE MENSENRECHTEN 

IN CIJFERS

Architectenbureau: Richard Rogers
Partnership Ltd, Londen, 

en Claude Bucher, Straatsburg
• Kosten: 455 miljoen FRF

• Bruikbaar vloeroppervlak: 

Bruikbaar vloeroppervlak: 28.000 m², 
waarvan
- 860 m² voor de Grote zittingszaal
- 520 m² voor de Kleine zittingszaal
- 4.500 m² vergaderzalen-16.500 m² kantoorruimte

• Aantal vergaderzalen:
Aantal vergaderzalen: 18, inclusief,

- de Grote zittingszaal (243 zitplaatsen + 49 voor de rechters 

+ 22 voor de verzoekers)- de Kleine zittingszaal (101 zitplaatsen + 25 voor de rechters 

+ 12 voor de verzoekers)- de Raadkamers (47 tot 52 zitplaatsen)
- vergaderzalen (gemiddeld 47 zitplaatsen rond de tafel + 52 achterin).

• En verder:En verder:- 490 km elektriciteitskabels- 5.500 lampen- 10 km pijpleiding- 500 m transportbanden voor documenten
- 9 liften of goederenliften- 450 ton metaalconstructie- 1.450 ton betonijzer- 15.000 m3 beton- 2.800 meter vaste bloembakken

- 4 warmtepompen- 16 centrales voor klimaatbeheersing 
- 50 bedrijven met 125 onderaannemers
- 1.500 bouwvakkers- 800.000 bouwuren 

• Aantal kantoorruimten:
Aantal kantoorruimten: 535 kantoorruimten (variabel)

• Audiovisuele voorzieningen: 

Audiovisuele voorzieningen: Zaal voor persconferenties 

(204 zitplaatsen) Collegezaal (104 zitplaatsen)

Hof van Justitie van de Europese Unie 
Dit Hof is gevestigd in Luxemburg, het ziet toe op 
eerbiediging, interpretatie en toepassing van het 
recht van de verdragen die ten grondslag liggen aan 
de Europese Unie.  

Internationaal Gerechtshof 
Gerechtelijk orgaan van de Verenigde Naties, 
gevestigd in Den Haag. 

in het kort

European Court of Human Rights
Public Relations
67075 Strasbourg cedex
France
www.echr.coe.int

Universele verklaring van de rechten 
van de mens
Tekst die in 1948 is aangenomen door de Verenigde 
Naties om op internationaal niveau de bescherming 
van de mensenrechten te versterken. 

Handvest van de grondrechten 
Tekst van de Europese Unie over de mensenrechten 
en de fundamentele rechten van haar burgers, 
aangenomen in 2000.



HET EUROPEES HOF VOOR  
DE RECHTEN VAN DE MENS

BELANGRIJKE DATA

DE WAARBORGEN  
EN VERBODENIn 1959 is het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens opgericht. Het is een internationaal gerechtshof 
dat bevoegd is uitspraak te doen over verzoekschriften 
van individuen of staten die betrekking hebben op 
schending van de civiele en politieke rechten zoals 
vastgelegd in het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens. 

Sinds 1998 is het Hof een permanent hof waar 
particulieren rechtstreeks een klacht kunnen indienen. 

Het Hof heeft sinds zijn oprichting honderdduizenden 
verzoekschriften behandeld. Zijn arresten zijn bindend 
voor de betrokken staten en hebben ertoe geleid dat 
regeringen wetswijzigingen en veranderingen in de 
administratieve procedures in vele sectoren invoerden.  
De jurisprudentie van het Hof maakt van het Verdrag 
een modern, krachtig en dynamisch instrument 
om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden en de 
rechtsstaat en de democratie in Europa te consolideren.

Het Hof zetelt in Straatsburg, in het Paleis van de 
Mensenrechten, dat in 1995 is ontworpen door de 
Britse architect Lord Richard Rogers. In dit gebouw, 
waarvan het beeld bekend is in de hele wereld, waakt 
het Hof over de naleving van de mensenrechten van 
700 miljoen Europeanen in de 46 lidstaten van de Raad 
van Europa die het Verdrag hebben geratificeerd.

5 mei 1949
Oprichting van de Raad van Europa

4 november 1950
Aanvaarding van het Verdrag

3 september 1953
Inwerkingtreding van het Verdrag

21 januari 1959
De eerste verkiezing van de leden van het Hof  
door de Consultatieve Assemblee van de Raad  
van Europa 

23-28 februari 1959
Eerste zitting van het Hof

18 september 1959
Het Hof neemt zijn huishoudelijk reglement aan

14 november 1960
Het Hof spreekt zijn eerste arrest uit:   
Lawless tegen Ierland

1 november 1998
Inwerkingtreding van Protocol nr. 11 bij het 
Verdrag, waarmee ´het nieuwe Hof´ wordt 
ingesteld. 

1 juni 2010
Inwerkingtreding van Protocol nr. 14 bij het 
Verdrag dat tot doel heeft de effectiviteit van het 
Hof op de lange termijn te waarborgen

1 augustus 2018
Inwerkingtreding van Protocol nr. 16 bij het Verdrag 
dat het Hof in staat stelt om adviezen uit te 
brengen

Het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens is een 
internationaal verdrag op 
grond waarvan de lidstaten 
van de Raad van Europa 
de fundamentele civiele en 
politieke rechten waarborgen, 
niet alleen van hun onderdanen, 
maar van alle personen binnen 
hun rechtsgebied. Het Verdrag is op 
4 november 1950 getekend in Rome en in 
1953 in werking getreden. 

Het Verdrag waarborgt in het 
bijzonder:

 
• het recht op leven,

• het recht op een eerlijk 
proces,
• het recht op eerbiediging 
van privé-, familie- en 
gezinsleven,
• de vrijheid van 
meningsuiting,

• de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst,

• het recht op bescherming 
van eigendom. 

 Het Verdrag verbiedt in het 
bijzonder:

 
• foltering en mensonwaardige of vernederende straffen of 
behandelingen,
• slavernij en dwangarbeid,
• de doodstraf,
• willekeurige en onwettige gevangenschap,
• discriminatie in rechten en vrijheden die neergelegd zijn in 
het Verdrag.

HET EUROPEES 
VERDRAG VAN DE 
MENSENRECHTEN


