S
SRAKENNU
IHMISOIKEU
LUKUINA
• Ar
Lord Ric kkitehti:
hard Ro
gers
Arkkiteh
Richard tiryhmä:
Rogers
Partn
ja Claud ership Ltd, Lon
e Buche
to
r, Strasb o
ourg
• Kusta
455 mil nnukset:
joonaa
frangia

ÄLÄ SEKOITA
Euroopan unionin tuomioistuin
Sen toimipaikka on Luxemburgissa ja se valvoo
Euroopan unionin oikeuden noudattamista, sekä
Euroopan unionista tehtyjen sopimusten tulkintaa
ja soveltamista.

Kansainvälinen tuomioistuin
Yhdistyneiden kansakuntien oikeudellinen elin, jonka
toimipaikka on Haagissa.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
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Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1948 hyväksymä
teksti, jonka tarkoituksena on lujittaa ihmisoikeuksien
suojelemista kansainvälisellä tasolla.

TUOMIOISTUIN

Euroopan unionin perusoikeuskirja
Vuonna 2000 hyväksytty ihmis- sekä perusoikeuksia
käsittelevä Euroopan unionin teksti.
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EUROOPAN

5. toukokuuta 1949
Euroopan neuvosto perustetaan

Euroopan ihmisoikeussopimus
on kansainvälinen sopimus,
jonka nojalla Euroopan
neuvoston jäsenvaltiot
takaavat siviili- ja poliittiset
oikeudet niin omille
kansalaisilleen kuin muillekin
lainkäyttövaltansa piiriin
kuuluville henkilöille. Sopimus
allekirjoitettiin 4. marraskuuta 1950
Roomassa ja se tuli voimaan vuonna
1953.

4. marraskuuta 1950
Ihmisoikeussopimus allekirjoitetaan
3. syyskuuta 1953
Ihmisoikeussopimus tulee voimaan

EUROOPAN
IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kansainvälinen
tuomioistuin, joka perustettiin vuonna 1959. Se on
toimivaltainen ratkaisemaan yksilö- ja valtiovalituksia,
joissa väitetään Euroopan ihmisoikeussopimuksessa
mainittuja siviili- ja poliittisia oikeuksia loukatun.
Tuomioistuin on toiminut vuodesta 1998 lähtien
täysipäiväisesti ja yksityishenkilöt voivat suoraan
kääntyä sen puoleen.
Perustamisestaan lähtien tuomioistuin on tutkinut
satojatuhansia valituksia. Sen antamat tuomiot
ovat kyseisiä maita sitovia ja ovat johtaneet siihen,
että hallitukset ovat muuttaneet lainsäädäntöään
ja hallinnollisia käytäntöjään useilla toimialoilla.
Tu o m i o i s t u i m e n
oikeuskäytäntö
tekee
yleissopimuksesta modernin, dynaamisen ja tehokkaan
apuvälineen, jolla voidaan vastata uusiin haasteisiin
ja lujittaa oikeusvaltiota sekä eurooppalaista
demokratiaa.
Tuomioistuimen toimipaikka on Strasbourgissa
ihmisoikeusrakennuksessa, jonka suunnitteli
brittiläinen arkkitehti Lord Richard Rogers vuonna 1995.
Tästä koko maailmassa tunnetusta rakennuksesta käsin
tuomioistuin valvoo yli 700 miljoonan eurooppalaisen
ihmisoikeuksien noudattamista 46 yleissopimuksen
ratifioineen Euroopan neuvoston jäsenvaltion alueella.

21. tammikuuta 1959
Euroopan neuvoston neuvoa-antava yleiskokous
valitsee tuomioistuimen ensimmäiset jäsenet
23.-28. helmikuuta 1959
Tuomioistuimen ensimmäinen istunto

IHMISOIKEUSSOPIMUS

SOPIMUKSEN TAKEET JA KIELLOT
Sopimuksessa taataan erityisesti:

18. syyskuuta 1959
Tuomioistuin hyväksyy työjärjestyksensä

• oikeus elämään,
• oikeus oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin,

14. marraskuuta 1960
Tuomioistuin antaa ensimmäisen tuomionsa:
Lawless v. Irlanti

• oikeus yksityis- ja perheelämän suojaan,
• sananvapaus,

1. marraskuuta 1998
Ihmisoikeussopimuksen 11. pöytäkirja tulee
voimaan ja sillä luodaan “uusi tuomioistuin”

• ajatuksen-, omantunnonja uskonnonvapaus, sekä
• omaisuuden suoja.

1. kesäkuuta 2010
Tulee voimaan 14. pöytäkirja, jonka
tarkoituksena on taata tuomioistuimen
tehokkuus pitkällä aikavälillä
1. elokuuta 2018
Tulee voimaan 16. pöytäkirja, joka antaa
tuomioistuimelle mahdollisuuden antaa neuvoaantavia lausuntoja

Siinä kielletään erityisesti:
• kaikenlainen kidutus ja epäinhimillinen tai halventava
rangaistus tai kohtelu,
• orjuus ja pakkotyö,
• kuolemanrangaistus,
• mielivaltainen tai laiton vangitseminen, sekä
• ihmisoikeussopimuksessa tunnustettujen oikeuksien ja
vapauksien vastainen syrjintä.

