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Šī Tiesa, kas atrodas Luksemburgā, nodrošina atbilstību ES
likumdošanai un lemj par Eiropas Savienības dibināšanas
līgumu interpretāciju un piemērošanu.

Starptautiskā tiesa
Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenā tiesu institūcija, kas
atrodas Hāgā.
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Apvienotās Nācijas šo dokumentu pieņēma 1948. gadā, lai
nostiprinātu cilvēktiesību aizsardzību starptautiskā līmenī.

TIESA

Pamattiesību harta
Eiropas Savienības dokuments par cilvēktiesībām un
pamatbrīvībām, kas pieņemts 2000. gadā.
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NOZĪMĪGĀKIE DATUMI
1949. gada 5. maijs
Eiropas Padomes nodibināšana
1950. gada 4. novembris
Konvencijas pieņemšana
1953. gada 3. septembris
Konvencijas spēkā stāšanās

EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESA
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir starptautiska tiesa, kas
izveidota 1959. gadā. Tā lemj par individuālajām vai
valstu sūdzībām par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas
aizsargāto pilsonisko un politisko tiesību pārkāpumiem.
Kopš 1998. gada tika izveidota pilna laika tiesa, kurā
indivīdi var vērsties tieši.
Kopš tās pirmsākumiem Tiesa ir izskatījusi simtiem
tūkstošu sūdzību pieteikumu. Tās spriedumi ir saistoši
iesaistītajām valstīm un likuši to valdībām mainīt savu
likumdošanu un administratīvo praksi plašā nozaru
spektrā. Eiropas Cilvēktiesību tiesas pieņemtā tiesu prakse
ir padarījusi Konvenciju par modernu, spēcīgu un dzīvu
instrumentu, lai stātos pretī jauniem izaicinājumiem un
nostiprinātu tiesiskumu un demokrātiju visā Eiropā.
Tiesa atrodas Strasbūrā, Cilvēktiesību ēkā, kuru projektējis
britu arhitekts Lords Ričards Rodžerss 1995. gadā. Šīs
ēkas tēls ir labi pazīstams visā pasaulē. No šejienes
Tiesa uzrauga to 700 miljonu eiropiešu cilvēktiesību
aizsardzību, kuri dzīvo 46 Eiropas Padomes dalībvalstīs,
kuras ratificējušas Konvenciju.

1959. gada 21. janvāris
Eiropas Padomes Konsultatīvā asambleja ievēl pirmos
Tiesas locekļus

EIROPAS
CILVĒKTIESĪBU
KONVENCIJA
Eiropas Cilvēktiesību
konvencija ir starptautisks
līgums, saskaņā ar kuru
Eiropas Padomes dalībvalstis
ir solījušās aizsargāt ne vien
savu pilsoņu pamata pilsoniskās
un politiskās tiesības, bet arī
ikvienas citas to jurisdikcijā esošas
personas tiesības. Konvencija, kura
tika parakstīta 1950. gada 4. novembrī
Romā, stājās spēkā 1953. gadā.

GARANTIJAS UN
AIZLIEGUMI

1959. gada 23.-28. februāris
Tiesas pirmā sēde

Konvencija aizsargā, jo sevišķi:

1959. gada 18. septembris
Tiesa apstiprina Tiesas reglamentu

• tiesības uz dzīvību,
• tiesības uz taisnīgu lietas
izskatīšanu,

1960. gada 14. novembris
Tiesa pieņem tās pirmo spriedumu lietā:
Lawless pret Īriju

• tiesības uz privātās
un ģimenes dzīves
neaizskaramību,

1998. gada 1. novembris
Spēkā stājas Konvencijas 11. protokols, ar kuru
tiek nodibināta «jaunā Tiesa»

• izteiksmes brīvību,
• domu, apziņas un
ticības brīvību,

2010. gada 1. jūnijs
Spēkā stājas 14. protokols, kura mērķis ir nodrošināt
Tiesas efektīvu darbību ilgtermiņā
2018. gada 1. augusts
Spēkā stājas 16. Protokols, kurš atļauj Tiesai sniegt
konsultatīvos atzinumus.

• īpašuma tiesības.
Konvencija aizliedz, jo
sevišķi:
• spīdzināšanu un necilvēcīgu vai pazemojošu
apiešanos vai sodu,
• verdzību un piespiedu darbu,
• nāvessodu,
• patvaļīgu un nelikumīgu turēšanu ieslodzījumā,
• Konvencijā noteikto tiesību un brīvību īstenošanas
diskrimināciju.

