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NA MEASC É LE
Cúirt Bhreithiúnais an tAontas Eorpach
Bunaithe i Lucsamburg, cinntíonn an Chúirt gcomhréir le dlí
an AE agus na rialacha maidir le léiriú agus cur i bhfeidhm na
conarthaí ag bunú an tAontas Eorpach.

An Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta
Orgán breithiúnach de chuid na Náisiún Aontaithe, atá
bunaithe sa Háig.

Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine
Dtéacs a ghlac na Náisiúin Aontaithe i 1948 chun cosaint
cearta an duine a neartú ar an leibhéal idirnáisiúnta.
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AN CHÚIRT

Cairt um Chearta Bunúsacha
Téacs an tAontas Eorpach ar chearta an duine agus saoirsí
bunúsacha, a glacadh i 2000.
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DATAÍ TABHACHTACH
5 Bealtaine 1949
Bunadh Comhairle na hEorpa
4 Samhain 1950
Glacadh leis an gCoinbhinsiún
3 Meán Fómhair, 1953
Teacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin

AN CHÚIRT EORPACH CHUN
CEARTA AN DUINE
Is Cúirt idirnáisiúnta an Chuirt Eorpach um Chearta an Duine a
bunaíodh i 1959. Rialaíonn sé ar iarratais aonair nó ar iarratais
Stát ag líomhain sáruithe ar na cearta sibhialta agus polaitiúla
atá leagtha amach sa Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an
Duine.
Is cúirt lánaimseartha é ó 1998 agus is féidir le daoine aonair
iarratas a dhéanamh go díreach.
Ó bunaíodh í, scrúdaigh an Chúirt na céadta míle iarratais. Tá
a bhreithiúnais ina gceangal ar na tíortha i dtrácht agus mar
iarmhairt d’athraigh rialtaisí a gcuid dlíthe agus a gcuid deachleachtas riaracháin i raon leathan réimsí. Is é cásdlí an Chúirt
a dhéanann an Coinbhinsiún ina ionstraim bheo cumhachtach
chun freastal ar dhúshláin nua agus chun an smacht reachta
agus an daonlathas san Eoraip a chomhdhlúthú.
Tá an Chúirt bunaithe i Strasbourg, i bhFoirgneamh um Chearta
an Duine deartha ag an ailtire an Tiarna Richard Rogers i 1995
- foirgneamh a bhfuil a íomhá ar eolas ar fud an domhain. Ón
áit seo, déanann an Chúirt faireachán ar mheas ar chearta
an duine de 700 milliún Eorpach in sna 46 mballstáit do
Chomhairle na hEorpa ina bhfuil an Coinbhinsiún daingnithe.

21 Eanáir, 1959
Chéad chomhaltaí na Cúirte tofa ag an Tionól
Comhairleach Chomhairle na hEorpa
23-28 Feabhra 1959
Chéad seisiún na Cúirte

AN CHOINBHINSIÚN
EORPACH CHUN
CEARTA AN DUINE
Is conradh idirnáisiúnta é an
Coinbhinsiún Eorpach um Chearta
an Duine faoina ngeallaíonn
Ballstáit de Chomhairle na hEorpa
cearta sibhialta agus polaitiúla
bunúsacha ní amháin dá gcuid
saoránach féin ach freisin do gach
duine laistigh dá ndlínse. Thainig an
Coinbhinsiún, a síníodh ar an 4 Samhain
1950 sa Róimh, i bhfeidhm i 1953.

NA RATHAIOCHTAI AGUS TOIRMISC
Daingnaíonn an Coinbhinsiún go
háirithe:

18 Meán Fómhair, 1959
Glacann an Chúirt le Rialacha na Cúirte

• an ceart chun na beatha,

14 Samhain, 1960
Tugann an Chúirt a chéad bhreithiúnas:
Lawless v Éire

• an ceart chun éisteacht chóir,
• an ceart ómóis don saol
príobháideach agus teaghlaigh,

1 Samhain, 1998
Teacht i bhfeidhm de Phrótacal Uimh 11 a ghabhann
leis an gCoinbhinsiún agus a chuireann
i bhfeidhim”an Chúirt nua”

• saoirse cainte,
• saoirse smaoinimh, coinsiasa
agus reiligiúin, agus
• cosaint maoine.

1 Meitheamh, 2010
Teacht i bhfeidhm Prótacail Uimh 14, arbh é is aidhm é
éifeachtúlacht fadtéarmach an Chúirt a ráthú
1 Lúnasa 2018
Teacht i bhfeidhm Prótoacal Uimhir 16 a ghabhann leis
an gCoinbhinsiún ag tabhairt cead don Chúirt tuairimí
comhairleacha a sholáthar

Cuireann an
Coinbhinsiún toirmeasc, go
háirithe ar:
• chéastóireacht agus ar íde táireach nó pionós atá mídhaonna,
• sclábhaíocht agus saothar éignithe,
• pionós an bháis,
• coinneáil treallach agus neamhdhleathach, agus
• idirdhealú i dtaitneamh a bhaint as na cearta agus na saoirsí atá leagtha
amach sa gCoinbhinsiún.

