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SKA INTE FÖRVÄXLAS MED
Europeiska unionens domstol
(EU-domstolen)
Med säte i Luxemburg säkerställer den att EU-rätten
efterlevs och fastställer tillämpningsområdet och
tolkningsprinciperna för EU-fördragen.

Internationalla domstolen
Förenta nationernas juridiska organ, belägen i Haag.
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Deklarationen antogs av Förenta nationerna år 1948 i
syfte att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna
på ett internationellt plan.

DOMSTOLEN

Europeiska Unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna
Stadgan om de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna antogs år 2000.
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European Court of Human Rights
Public Relations
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www.echr.coe.int
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KORT KRONOLOGI
5 maj 1949
Europarådet bildas
4 november 1950
Konventionen antas
3 september 1953
Konventionen träder i kraft

EUROPEISKA DOMSTOLEN
FÖR DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
Den europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna är en internationell domstol som inrättades
år 1959. Domstolen har kompetens att pröva klagomål
från såväl enskilda personer som medlemsstater i syfte
att bedöma om det har skett en kränkning av någon av
de medborgerliga eller politiska rättigheter som skyddas
av konventionen.
Sedan 1998 arbetar domstolen på permanent basis.
Enskilda personer kan klaga direkt till domstolen.
Domstolen har behandlat flera hundra tusen klagomål
sedan dess tillkomst. Domstolens domar är rättsligt
bindande för de berörda staterna och har bidragit
till att staterna har ändrat sin lagstiftning och sina
administrativa rutiner inom ett stort antal områden.
Domstolens praxis gör konventionen till ett modernt,
dynamiskt och kraftfullt instrument som kan möta nya
utmaningar och befästa demokrati och rättsstatliga
principer i Europa.
Domstolen har sitt säte i Strasbourg i den välkända
”Human Rights Building”, som ritades av den brittiske
arkitekten lord Richard Rogers och invigdes 1995.
Det är i denna byggnad som domstolen överser att
de mänskliga rättigheterna upprätthålls för de 700
miljoner européer som bor i de 46 medlemsstater som
har ratificerat konventionen.

21 januari 1959
Domstolens första domare utses av Europarådets
rådgivande församling

EUROPEISKA
KONVENTIONEN
FÖR DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
Europeiska konventionen för
de mänskliga rättigheterna
är ett internationellt fördrag
enligt vilket Europarådets
medlemsstater åtar sig att
garantera grundläggande
medborgerliga och politiska
rättigheter, inte enbart för
medlemsstaternas medborgare utan
för alla personer som vistas inom deras
jurisdiktion. Konventionen antogs i Rom den
4 november 1950 och trädde i kraft år 1953.

23-28 februari 1959
Domstolens första sammanträde

RÄTTIGHETER OCH
FÖRBUD
Konventionen skyddar i
synnerhet:

18 september 1959
Domstolen antar sin arbetsordning

• rätten till liv

14 november 1960
Domstolen meddelar sin första dom:
Lawless mot Irland

• rätten till en rättvis
rättegång
• rätten till skydd för
privat- och familjeliv

1 november 1998
Protokoll nr 11 träder i kraft och inrättar “den
nya domstolen”

• yttrandefrihet
• tanke-, samvets- och
religionsfrihet

1 juni 2010
Protokoll nr 14 träder i kraft. Dess syfte är att
garantera domstolens effektivitet på lång sikt
1 augusti 2018
Protokoll nr 16, som gör det möjligt för domstolen
att avge rådgivande yttranden, träder i kraft

• skydd för egendom.
Konventionen förbjuder i
synnerhet:
• tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning
• slaveri och tvångsarbete
• dödsstraff
• godtyckliga och olagliga frihetsberövanden
• diskriminering vid åtnjutandet av de fri- och rättigheter
som omfattas av konventionen

