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NEM ÖSSZETÉVESZTENDŐ
Az Európai Unió Bírósága
Ez a bíróság Luxemburgban működik, és az Európai Unió
jogának betartatásával, valamint az uniós szerződések
értelmezésével és alkalmazásával foglalkozik.

A Nemzetközi Bíróság
Ez az Egyesült Nemzetek Szervezetének hágai székhelyű
bírósága.

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
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• Továbbá
- 490 km v :
- 5 500 fén illanyvezeték
- 10 km cs yforrás
- 500 méteövezet
- 9 személyrnyi irattovábbító re
- 450 tonn - és teherfelvonó ndszer
- 1 450 tonányi fémszerkezet
- 15 ezer k nányi merevítés
- 2 800 folyöbméter beton
- 4 hőközp óméternyi homlokza
ti dísznövé
- 16 klímabont
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Az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1948-ban elfogadott
dokumentum az emberi jogok nemzetközi védelmének
megerősítéséről.

Európai Unió Alapjogi Chartája
Az emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak az Európai
Unió által 2000-ben összeállított katalógusa.
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FONTOSABB DÁTUMOK
1949. május 5.
Az Európa Tanács megalakulása
1950. november 4.
Az Egyezmény aláírása
1953. szeptember 3.
Az Egyezmény hatályba lépése

AZ EMBERI JOGOK
EURÓPAI BÍRÓSÁGA

1959. január 21.
Az Európa Tanács Konzultációs Közgyűlése megválasztja
a Bíróság első bíráit

AZ EMBERI
JOGOK EURÓPAI
EGYEZMÉNYE
Az Emberi Jogok Európai
Egyezménye nemzetközi
szerződés, amelyben az
Európa Tanács tagállamai
felsorolják azon alapvető
polgári és politikai jogokat,
amelyeket állampolgáraikon
túl az összes joghatóságuk alá
tartozó személy számára biztosítani
kívánnak. Az Egyezményt 1950
november 4-én írták alá Rómában, és
1953-ban lépett hatályba.

GARANTÁLT JOGOK
ÉS TILALMAK

1959. február 23-28.
A Bíróság első ülésszaka

Az Emberi Jogok Európai Bírósága nemzetközi bíróság,
amely 1959 óta működik. Feladata eljárni az Emberi
Jogok Európai Egyezményében garantált jogok egyéni és
államközi beadványokban állított sérelmének ügyeiben.
1998 óta állandó jelleggel működik, és magánszemélyek
számára is hozzáférhető.
Létrehozása óta a Bíróság több százezer ügyben hozott
határozatot. Ítéletei a tagállamokra nézve kötelező
érvényűek, gyakran vezetnek a nemzeti törvények
megváltoztatásához és reformokhoz a közigazgatás
területén. A Bíróság által teremtett esetjog korszerűen,
hatékonyan és elevenen tartja az Egyezményt, amely az
új kihívások közepette is máig az európai jogállamiság
és demokrácia egyik legfontosabb pillére.
A Bíróság székhelye Strasbourg. Központja az angol
Lord Richard Rogers tervei alapján épült meg 1995-ben;
manapság közismert szimbólum világszerte. A Bíróság
az Európa Tanács 46 tagállamának (amelyek egyben az
Egyezmény részesei is) 700 millió lakója számára vigyázza
az emberi jogokat.

Az Egyezmény szavatolja
különösen alábbiakat:

1959. szeptember 18.
A Bíróság elfogadja az Eljárási Szabályzatot

• élethez való jog,
• tisztességes eljáráshoz való
jog,

1960. november 14.
A Bíróság meghozza első ítéletét a
Lawless v. Írország ügyben

• magán- és családi élet
tiszteletben tartásához
való jog,

1998. november 1.
Az „új Bíróság” létrehozásáról szóló 11. számú
kiegészítő jegyzőkönyv hatályba lépése

• véleménynyilvánítás
szabadsága,
• gondolat‐, lelkiismeret‐ és
vallásszabadság,

2010. június 1.
A Bíróság hosszútávú hatékonyságát szavatolni
hivatott 14. számú kiegészítő jegyzőkönyv hatályba
lépése
2018 augusztus 1.
Hatályba lép a 16. kiegészítő jegyzőkönyv, amely
tanácsadó vélemények kiadására jogosítja fel a Bíróságot

• a tulajdon védelme.

Az Egyezmény értelmében
tilos különösen:
• a kínzás és az embertelen vagy lealacsonyító bánásmód
vagy büntetés,
• a rabszolgaság és a kényszermunka,
• a halálbüntetés,
• az önkényes vagy jogellenes fogvatartás,
• megkülönböztetés az Egyezményben biztosított jogok
élvezetének tekintetében.

