Forenklet udgave af udvalgte artikler fra Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention og de dertil knyttede protokoller*
Sammendrag af præamblen
Medlemsstaterne af Europarådet arbejder for fred og nærmere forening baseret på
menneskerettigheder og grundlæggende friheder. De beslutter med denne Konvention at
tage de første skridt til sikring af mange af de rettigheder, der omhandles i
verdenserklæringen om menneskerettigheder.

Artikel 1 – Pligten til at respektere menneskerettighederne
Medlemsstaterne skal sikre at alle har de rettigheder, der angives i denne Konvention.

Artikel 2 – Ret til livet
Du har ret til livet.

Artikel 3 – Forbud mod tortur
Ingen må nogen sinde såre eller torturere dig. Din menneskelige værdighed skal også
respekteres under frihedsberøvelse.

Artikel 4 – Forbud mod slaveri og tvangsarbejde
Slave og tvangsarbejde er forbudt.

Artikel 5 – Ret til frihed og sikkerhed
Du har ret til frihed.
Hvis du anholdes, har du ret til at vide hvorfor.
Hvis du anholdes, har du ret til hurtigt at blive stillet for en domstol eller blive løsladt, indtil
rettergangen finder sted.

Artikel 6 – Ret til retfærdig rettergang
Du har ret til en retfærdig rettergang og til at blive stillet for en upartisk og uafhængig
dommer. Hvis du anklages for at have begået en lovovertrædelse, er du uskyldig, indtil du er
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bevist skyldig. Du har ret til hjælp fra en advokat, der betales af staten, hvis du er økonomisk
dårligt stillet.

Artikel 7 – Ingen straf uden retsregel
Du kan ikke kendes skyldig i en lovovertrædelse, hvis den ikke udgjorde en lovovertrædelse,
da du begik den.

Artikel 8 – Ret til respekt for privatliv og familieliv
Du har ret til respekt for dit privatliv og familieliv, dit hjem og korrespondance.

Artikel 9 – Ret til at tænke frit og til samvittigheds‐ og religionsfrihed
Du har ret til at tænke frit og til samvittigheds‐ og religionsfrihed. Du har ret til at udøve din
religion privat og offentligt og til at skifte religion, hvis du ønsker det.

Artikel 10 – Ytringsfrihed
Du har ret til at sige og skrive, hvad du mener, og til at give og modtage oplysninger fra
andre.
Dette omfatter pressefrihed.

Artikel 11 – Forsamlings‐ og foreningsfrihed
Du har ret til at deltage i fredelige forsamlinger og til at oprette eller slutte dig til foreninger
– herunder fagforeninger.

Artikel 12 – Ret til at indgå ægteskab
Du har ret til at indgå ægteskab og stifte familie.

Artikel 13 – Adgang til effektive retsmidler
Hvis dine rettigheder krænkes, kan du klage officielt over dette til domstolene eller andre
offentlige organer.

Artikel 14 – Forbud mod diskriminering
Du har disse rettigheder uanset hudfarve, køn, sprog, politisk eller religiøs overbevisning og
race.

Artikel 15 – Fravigelse af forpligtelser under offentlige faretilstande
Under krig eller anden offentlig faretilstand kan en regering træffe forholdsregler, der strider
imod dine rettigheder, men kun når dette er strengt påkrævet. Uanset dette, har
regeringerne ikke ret til f.eks. at torturere eller dræbe dig vilkårligt.

Artikel 16 – Indskrænkninger i udlændinges politiske virke
Regeringerne kan indskrænke udlændinges politiske virke, selvom dette måtte være i strid
med artikel 10, 11 og 14.
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Artikel 17 – Forbud mod misbrug af rettigheder
Intet i denne Konvention må anvendes til skade for rettighederne og frihederne i
Konventionen.

Artikel 18 – Begrænsninger I brug af indskrænkninger i rettigheder
De fleste rettigheder i denne Konvention kan indskrænkes ved generel lovgivning, der
gælder for alle.
Sådanne indskrænkninger må kun finde sted, hvis de er strengt påkrævede.

Artikel 19‐51
Disse artikler redegør for, hvordan Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fungerer.

Artikel 34 – Individuelle klager
Hvis dine rettigheder i henhold til Konventionen er blevet krænket i en medlemsstat, skal du
først klage til alle kompetente nationale myndigheder. Hvis dette ikke hjælper dig, kan du
klage direkte til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Artikel 52 – Anmodning om oplysninger fra generalsekretæren
På anmodning af Europarådets generalsekretær skal enhver regering redegøre for, hvordan
dens nationale lovgivning sikrer rettighederne i denne Konvention.

Protokoller til Konventionen

Artikel 1 til protokol nr. 1 – Beskyttelse af ejendom
Du har ret til at eje ejendom og til at anvende dine besiddelser.

Artikel 2 til protokol nr. 1 – Ret til uddannelse
Du har ret til at gå i skole.

Artikel 3 til protokol nr. 1 – Ret til frie valg
Du har ret til at vælge regeringen i dit land ved hemmelig afstemning.

Artikel 2 til protokol nr. 4 – Frihed til valg af opholdssted
Hvis du retmæssigt opholder dig i et land, har du ret til at bevæge dig, hvor du vil, og til at
vælge opholdssted, hvor du vil i landet.

Artikel 1 til protokol nr. 6 – Afskaffelse af dødsstraf
Du må ikke idømmes dødsstraf eller henrettes af staten.
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Artikel 2 til protokol nr. 7 – Ret til appel i straffesager
Du kan anke til en højere domstol, hvis du er domfældt for en lovovertrædelse.

Artikel 3 til protokol nr. 7 – Erstatning ved fejlagtig domfældelse
Du har ret til erstatning, hvis du er domfældt for en lovovertrædelse, og det viser sig, at du
var uskyldig.

Artikel 1 til protokol nr. 12 – Generelt forbud mod diskriminering
Du må ikke diskrimineres af offentlige myndigheder på grund af f.eks. hudfarve, køn, sprog,
politisk eller religiøs overbevisning og race.

4

