
BUL

НЕ ТРЯБВА ДА 
СЕ БЪРКА СЪС

ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЪДЪТ СЪДЪТ СЪДЪТ 

• Архитект:
• Архитект:  Лорд Ричард Роджърс 

СГРАДАТА НА СЪДА ПО 

ПРАВАТА НА 

ЧОВЕКА В ЦИФРИ

Консорциум от архитекти: 
Ричард Роджърс Партнършип 

ЛТД, Лондон, и Клод Бюше, Страсбург
• Цена: 455 милиона франка

• • Разгъната площ:
Разгъната площ: 28 000 кв. м, включващи:

- 860 кв. м за съдебна зала
- 520 кв. м за малка съдебна зала
- 4500 кв. м заседателни зали
- 16 500 кв. м кабинети

• Брой заседателни зали: 

Брой заседателни зали: 18, включващи:

- съдебна зала (243 места + 49 за съдиите 

+ 22 за жалбоподателите)
- малка съдебна зала (101 места + 25 за съдиите 

+ 12 за жалбоподателите)
- съвещателна зала на Съда (места за сядане 47-52)

- заседателни зали (средно по 47 места около масата плюс 

52 в задната част)

• Също така:
Също така:- 490 км електрически кабели

- 5500 осветителни тела- 10 км тръбопровод- 500 метра транспортна лента за документи

- 9 асансьори / товарни асансьори
- 450 тона метална рамка- 1450 тона арматура за бетон

- 15 000 кубически метра бетон
- 2 800 линейни метра фиксирани за прозорците саксии

- 4 термопомпи- 16 отделни въздушни камери
- 50 фирми със 125 подизпълнители
- 1500 работници- 800 000 часа строителна работа

• Брой кабинети: 
Брой кабинети: 535 кабинета (Променлив)

• Аудиовизуална техника: 

Аудиовизуална техника: Пресцентър (204 места)

Зала за семинари (104 места)

Съда на Европейския съюз
Със седалище в Люксембург; този Съд гарантира 
съответствие с правото на ЕС и правилата за тълкуването и 
прилагането на договорите за създаване на Европейския 
съюз.

Международния съд
Съдебен орган на Организацията на обединените нации 
със седалище в Хага.

Всеобщата декларация за правата на 
човека
Текстът е приет от Организацията на обединените нации 
през 1948 г. с цел засилване на защитата на правата на 
човека на международно ниво.

Хартата на основните права
Документ на Европейския съюз за човешките права и 
основните свободи, приет през 2000 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО 
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ОСНОВНИ ДАТИ

ГАРАНЦИИ И ЗАБРАНИ
Европейският съд по правата на човека е 
международен съд, създаден през 1959 г. Произнася 
се по индивидуални или междудържавни жалби, в 
които се твърди нарушаване на гражданските и 
политическите права, предвидени в Конвенцията за 
защита правата на човека и основните свободи.

От 1998 г. е постоянно действащ съд и физическите 
лица могат пряко да подават жалби.

От създаването си до сега, Съдът е разгледал стотици 
хиляди жалби. Решенията на Съда са задължителни 
за съответните държави и са довели правителствата 
до промяна на тяхното законодателство и 
административна практика в широк кръг от области. 
Съдебната практика на Съда придава на Конвенцията 
значението на съвременен и мощен инструмент за 
посрещане на новите предизвикателства и укрепване 
на върховенството на закона и демокрацията в Европа. 

Съдът е базиран в Страсбург в сградата, проектирана 
от британския архитект Лорд Ричард Роджърс през 
1995 г. – сграда, чийто образ е световно известен. От 
тук Съдът следи зачитането на правата на човека на 700 
милиона европейци в 46 държави-членки на Съвета 
на Европа, които са ратифицирали Конвенцията.

5 май 1949 г.
Създаване на Съвета на Европа

4 ноември 1950 г.
Приемане на Конвенцията

3 септември 1953 г.
Влизане в сила на Конвенцията

21 януари 1959 г.
Първите членове на Съда са избрани от 
Консултативното събрание на Съвета на Европа

23-28 февруари 1959 г.
Първото заседание на Съда

18 септември 1959 г.
Съдът приема своя Правилник

14 ноември 1960 г.
Съдът постановява първото си решение:  
Лоулес срещу Ирландия

1 ноември 1998 г.
Влизане в сила на Протокол №11 към 
Конвенцията, установяващ „новия Съд”

1 юни 2010 г.
Влизане в сила на Протокол №14, чиято цел е да 
гарантира дългосрочната ефективност на Съда

1 август 2018 г.
Влизане в сила на Протокол № 16, който дава 
правомощия на Съда да дава съвещателни мнения

Конвенцията за защита правата 
на човека и основните свободи 
е международен договор, 
съгласно който държавите-
членки на Съвета на Европа са се 
ангажирали да гарантират основни 
граждански и политически права, не 
само на собствените си граждани, но 
също така и на всички в рамките на тяхната 
юрисдикция. Конвенцията, която е подписана 
на 4 ноември 1950 г. в Рим, е влязла в сила през 1953 г.

Конвенцията гарантира  
по-специално: 

• правото на живот,

• правото на справедлив 
съдебен процес,

• правото на зачитане 
на личния и семейния 
живот,

• свободата на 
изразяването на мнение,

• свободата на мисълта, 
съвестта и религията и,

• защита на собствеността.

    Конвенцията 
забранява по-специално:

• изтезанията и нечовешко или унизително отнасяне или 
наказание,

• робството и принудителния труд,

• смъртното наказание,

• произволното и незаконосъобразно лишаване от 
свобода, и

• дискриминацията при упражняването на правата и 
свободите, предвидени в Конвенцията.

КОНВЕНЦИЯ ЗА 
ЗАЩИТА ПРАВАТА 
НА ЧОВЕКА И 
ОСНОВНИТЕ 
СВОБОДИ 


