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• Architekt: Lord Richard Rogers 

PAŁAC PRAW CZŁOWIEKA 

W LICZBACH 

Konsorcjum Architektoniczne: 
Richard Rogers Partnership Ltd, Londyn 

i Claude Bucher, Strasburg• Koszt :  455 milionów 
franków francuskich

• Powierzchnia użytkowa: 

Powierzchnia użytkowa:  28 000 m2, w tym:

- 860 m2 przeznaczonych na dużą salę rozpraw,

- 520 m2 przeznaczonych na małą salę rozpraw,

- 4500 m2 przeznaczonych na sale zebrań, 

- 16 500 m2 przeznaczonych na biura
• Liczba sal zebrań: 18, w tym,
- sala rozpraw (243 miejsca + 49 miejsc dla sędziów 

+ 22 miejsca dla skarżących)
- mała sala rozpraw (101 miejsc + 25 miejsc dla sędziów 

+ 12 miejsc dla skarżących)
- sala obrad Trybunału (ilość miejsc: 47-52)

- sale zebrań (średnio 47 miejsc wokół stołu + 52 miejsca z tyłu)

• Jak również:
Jak również:- 490 km kabli elektrycznych

- 5500 punktów oświetleniowych
- 10 km instalacji rurowej- 500 metrów transporterów dokumentów,

- 9 wind osobowych/towarowych
- 450 ton metalowych konstrukcji
- 1 450 ton betonu zbrojonego 
- 15 000 m3 betonu - 2 800 metrów bieżących okiennych skrzynek na kwiaty

- 4 pompy ciepła- 16 centrali wentylacyjnych 
- 50 przedsiębiorstw ze 125 podwykonawcami

- 1 500 pracowników budowlanych
- 800 000 godzin prac budowlanych

• Liczba biur:
Liczba biur: 535 biur (zmienna)• Sprzęt audiowizualny: 

Sprzęt audiowizualny: pokój prasowy (204 miejsca)

sala seminaryjna (104 miejsca)

Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej 
Ma swoją siedzibę w Luksemburgu i zapewnia przestrzeganie 
prawa Unii Europejskiej oraz wykładnię i stosowanie 
postanowień traktatów ustanawiających Unię Europejską.

Międzynarodowym Trybunałem 
Sprawiedliwości 
Organ sądowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, z 
siedzibą w Hadze.

Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 
Dokument przyjęty przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych w 1948 roku w celu wzmocnienia ochrony 
praw człowieka na szczeblu międzynarodowym.

Kartą praw podstawowych
Dokument Unii Europejskiej dotyczący praw człowieka i praw 
podstawowych, przyjęty w 2000.

w skrócie 
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EUROPEJSKI TRYBUNAŁ  
PRAW CZŁOWIEKA 

KLUCZOWE DATY

GWARANCJE I ZAKAZY Europejski Trybunał Praw Człowieka to organ 
sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959, 
właściwy do orzekania w sprawie skarg indywidualnych 
lub w sprawach międzypaństwowych, stwierdzający 
naruszenia praw obywatelskich i politycznych 
określonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Od 1998 roku, Trybunał obraduje w sposób ciągły, a 
osoby fizyczne mogą bezpośrednio wnieść sprawę do 
Trybunału. 

Od chwili utworzenia, Trybunał rozpatrzył setki tysięcy 
skarg. Wyroki Trybuału sąwiążące dla zainteresowanych 
Państw i doprowadziły Rządy do wprowadzenia zmian 
w ich ustawodawstwie oraz w praktyce administracyjnej 
w wielu dziedzinach. Orzecznictwo Trybunału czyni z 
Konwencji nowoczesny, dynamiczny i żywy instrument, w 
celu podejmowania nowych wyzwań oraz konsolidowania 
zasady rządów prawa i demokracji w Europie.

Trybunał ma swą siedzibę w Strasburgu, w Pałacu Praw 
Człowieka - budynku, którego wizerunek jest znany 
na całym świecie - zaprojektowanym w 1995 roku 
przez brytyjskiego architekta, Lorda Richarda Rogersa. 
Właśnie stąd Trybunał nadzoruje przestrzeganie praw 
człowieka 700 milionów Europejczyków w 46 państwach 
członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały 
Konwencję.

5 maja 1949 r. 
Utworzenie Rady Europy

4 listopada 1950 r.
Przyjęcie Konwencji

3 września 1953 r.
Wejście Konwencji w życie 

21 stycznia 1959 r. 
Wybór pierwszych członków Trybunału przez 
Zgromadzenie Doradcze Rady Europy

23-28 lutego 1959 r. 
Pierwsza sesja Trybunału

18 września 1959 r.
Przyjęcie przez Trybunał Regulaminu

14 listopada 1960 r.
Wydanie przez Trybunał pierwszego wyroku  
w sprawie Lawless przeciwko Irlandii

1 listopada 1998 r.
Wejście w życie Protokołu nr 11 do Konwencji, 
ustanawiającego „nowy Trybunał”  

1 czerwca 2010 r.
Wejście w życie Protokołu nr 14, którego celem jest 
zagwarantowanie długoterminowej skuteczności 
Trybunału

1 sierpnia 2018 roku
Wejście w życie Protkołu nr 16 do Konwencji 
pozwalającego Trybunałowi na wydawanie opinii 
doradczych

Europejska Konwencja Praw 
Człowieka to międzynarodowy 
traktat, na mocy którego 
państwa członkowskie Rady 
Europy zobowiązują się do 
ochrony podstawowych praw 
obywatelskich i politycznych, 
nie tylko własnych obywateli, ale 
również każdej osoby podlegającej 
ich jurysdykcji. Konwencja, podpisana 4 
listopada 1950 r. w Rzymie, weszła w życie w 
1953 r.

Kowencja gwarantuje 
szczególnie:

• prawo do życia,

• prawo do rzetelnego 
procesu sadowego,

• prawo do poszanowania 
życia prywatnego i 
rodzinnego,

• wolność wyrażania opinii,

• wolność myśli, sumienia i 
wyznania, oraz

• ochronę właśności.

EUROPEJSKA 
KONWENCJA 
PRAW 
CZŁOWIEKA

Konwencja zabrania szczególnie:
• tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktownia albo 
karania,

• niewolnictwa i pracy przymusowej,

• kary śmierci,

• arbitralnego i bezprawnego pozbawiania wolności, oraz 

• dyskryminacji w korzystaniu z praw i wolności 
wymienionych w Konwencji. 


