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MÅ IKKE FORVEKSLES MED
EF-domstolen
Denne domstolen har sete i Luxembourg. Dens oppgave er
å sørge for at EU-lovene blir håndhevet og at traktatene i EU
blir riktig tolket oganvendt.

Den internasjonale domstolen
FNs juridiske hovedorgan, sete i Haag.

Verdenserklæringen om
menneskerettigheter
Tekst vedtatt av FN i 1948 for å styrke beskyttelsen av
menneskerettigheter på internasjonalt nivå.
• Netto
- 860 m² gulvareal: 28 00
0 m², som
- 520 m² for rettssalen
omfatter
- 4 500 mfor den lille retts
s
²
a
fo
le
r
n
m
ø
- 16 500
• Antall
m² for koterom
ntorer
- Rettssa møterom: 18, so
- den lillelen (243 plasser m omfatter
+ 12 for rettssalen (101 + 49 for domme
rn
plasser +
- domstoklagere)
25 for doe + 22 for klagere
mmerne
)
- møtero lens rådslagning
m (gjenn
s
omsnittl rom (47-52 sitte
ig 47 pla
p
sser rund lasser)
• Antall
t bordet
kontore
pluss 52
r: 535 ko
bak)
• Audio
n
to
re
r
v
(v
is
u
a
ri
e
a
lt
belt)
utstyr: P
Seminarr
re
om (104
plasser) sserom (204 pla
• Ikke å
sser)
- 490 km forglemme:
- 5 500 la med elektriske
kabler
- 10 km rømper
- 500 me rledninger
- 9 heise ter med transpo
rtbånd fo
- 450 tonr/vareheiser
r dokum
enter
- 1 450 ton metallramme
n
n
- 15 000 3 betongarme
ring
- 2 800 mm betong
e
te
r
fa
ste vindu
- 4 varm
skasser
- l6 sepa epumper
ra
te
klimaanle
- 50 bed
gg
- 1 500 brifter med 125 unsenheter
y
derlevera
g
n
in
g
s
- 800 000
a
ndører
timer merbeidere
d bygge
arbeid

Kort om

Charter for grunnleggende rettigheter
EU-tekst om menneskerettigheter og grunnleggende
rettigheter, vedtatt i 2000.
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VIKTIGE DATOER
5. mai 1949
Opprettelse av Europarådet
4. november 1950
Konvensjonen blir vedtatt
3. september 1953
Konvensjonen trer i kraft

DEN EUROPEISKE

MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL
Den europeiske menneskerettighetsdomstol er en
internasjonal domstol opprettet i 1959. Domstolen
behandler klager fra enkeltpersoner eller stater som gjør
gjeldende at sivile og politiske rettigheter i Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen er krenket.
Den har vært en permanent domstol siden 1998 og
enkeltpersoner kan klage direkte til den.
Domstolen har behandlet hundretusenvis av klager siden den
ble etablert. Domstolens avgjørelser er bindende for landene
det gjelder, og har ført til nasjonale endringer i lovgivning
og administrativ praksis på en rekke områder. Domstolens
rettspraksis gjør Konvensjonen til et moderne og kraftfullt
dynamisk instrument som kan møte nye utfordringer og
konsolidere rettssikkerhet og demokrati i Europa.
Domstolen har sete i Strasbourg, i Menneskerettsbygningen
designet av den britiske arkitekten Lord Richard Rogers i
1995 – en bygning som er velkjent over hele verden. Herfra
overvåker Domstolen at menneskerettighetene til 700
millioner europeere respekteres i de 46 medlemslandene av
Europarådet, som alle har ratifisert Konvensjonen.

21. januar 1959
Første medlemmer av domstolen valgt av Europarådets
rådgivende forsamling

DEN EUOPEISKE

MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONEN
Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen
er en internasjonal traktat
hvoretter medlemslandene
i Europarådet lover å sikre
grunnleggende sivile og politiske
rettigheter, ikke bare for sine
egne statsborgere, men også for
alle andre innenfor deres jurisdiksjon.
Konvensjonen som ble undertegnet 4.
november 1950 i Roma, trådte i kraft i 1953.

RETTIGHETER OG FORBUD

23-28. februar 1959
Domstolens første møte

Konvensjonen sikrer spesielt:

18. september 1959
Domstolen vedtar sitt reglement

• retten til liv,

14. november 1960
Domstolen avsier sin første dom:
Lawless v. Ireland

• retten til en rettferdig
rettergang,
• retten til respekt for privatliv
og familieliv,

1. november 1998
Konvensjonens tilleggsprotokoll nr. 11 trer i kraft,
og oppretter «den nye Domstolen»

• ytringsfrihet,
• retten til tanke-,
samvittighets- og religionsfrihet,
og

1. juni 2010
Tilleggsprotokoll nr. 14 trer i kraft, med det formål å
garantere domstolens effektivitet på lang sikt.

• vern av eiendom.

1. august 2018
Konvensjonens tilleggsprotokoll nr. 16 trer i kraft, og gir
Domstolen myndighet til å avgi rådgivende uttalelser.

Konvensjonen forbyr spesielt:
• tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff
• slaveri og tvangsarbeid,
• dødsstraff,
• vilkårlig og ulovlig frihetsberøvelse, og
• diskriminering ved utøvelsen av de rettigheter og friheter som er
fastlagt i konvensjonen.

