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Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention
1 Hvornår blev Konventionen
vedtaget?
Konventionen for Beskyttelse af
Menneskerettighederne og de
Grundlæggende Frihedsrettigheder,
bedre kendt som ”Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention”, blev
åbnet for undertegnelse i Rom
den 4. november 1950 og trådte i kraft
den 3. september 1953.
Konventionen virkeliggjorde nogle
af de rettigheder og friheder, der
er indskrevet i Den Universelle
Menneskerettighedserklæring, og
skabte en international juridiktion med
beføjelse til at dømme de stater, der ikke
overholder deres forpligtelser.

2 Hvad er en protokol til
Konventionen?
En protokol til Konventionen er en tekst,
der tilføjer en eller flere rettigheder til
Konventionens oprindelige ordlyd eller
ændrer visse bestemmelser.
Protokoller, der tilføjer rettigheder til
Konventionen, er kun bindende for de
stater, der har underskrevet og ratificeret
dem. En stat, der kun har underskrevet en
protokol uden efterfølgende at ratificere
den, er ikke bundet af dens bestemmelser.
Dette dokument er udarbejdet af Domstolens Afdeling for Public Relations og binder
ikke Domstolen. Det har til formål at levere generelle oplysninger om, hvordan
Domstolen fungerer.

Til dato er 14 tilføjede protokoller blevet
vedtaget.

3 Hvilke rettigheder beskyttes af
Konventionen?
Stater, der har ratificeret Konventionen,
også kaldet ”Konventionsstater”,
anerkender og sikrer de grundlæggende
civile og politiske rettigheder, ikke kun for
deres egne borgere, men også for enhver
person, der er underlagt deres juridiktion.
Konventionen sikrer især retten til liv,
retten til en retfærdig rettergang, retten
til beskyttelse af privatliv og familieliv,
ytringsfriheden, friheden til at tænke,
samvittigheds- og religionsfriheden og
retten til beskyttelse af ejendom. Den
forbyder navnlig tortur og umenneskelig
eller nedværdigende behandling eller straf,
slaveri og tvangsarbejde, vilkårlig og ulovlig
forvaring, og diskriminering i nydelsen af
de i Konventionen fastlagte rettigheder og
friheder.

4 Udvikler Konventionen sig?
Ja. Konventionen udvikler sig især gennem
Domstolens fortolkning af Konventionens
bestemmelser. Med sin retspraksis gør
Domstolen Konventionen til et levende
instrument; den har således udvidet de
sikrede rettigheder og muliggjort deres
anvendelse i situationer, der ikke kunne
forudses, da Konventionen blev vedtaget.
Konventionen udvikler sig også, når
protokoller tilføjer nye rettigheder,
som det for eksempel var tilfældet med
ikrafttrædelsen i juli 2003 af
Protokol nr. 13 vedrørende afskaffelse af
dødsstraf under enhver omstændighed,
eller i april 2005 af Protokol nr. 12 om
ikke-diskriminering.

For mere detaljerede oplysninger henvises der til de dokumenter, der er udfærdiget af
justitskontoret og fremlagt på Domstolens hjemmeside www.echr.coe.int.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Den EMRD i 50 spørgsmål

3

OSS

OSS

Skal de nationale juridiktioner
5 tage Konventionen i
anvendelse?
Konventionen kan anvendes på nationalt
niveau. Den er blevet integreret i
Konventionsstaternes lovgivning, og
de er forpligtede til at overholde de
rettigheder, der er fastlagt i Konventionen.
De nationale juridiktioner skal derfor tage
Konventionen i anvendelse. Skulle det ikke
ske, ville staterne risikere at blive dømt af
Domstolen, hvis en enkeltperson klagede
over, at hans eller hendes rettigheder ikke
var blevet overholdt.

Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol
(EMRD)
6 Hvordan er Domstolen
sammensat?
Domstolen består af et antal
dommere, der er lig med antallet af
Konventionsstaterne (47 dommere i
øjeblikket).

7 Hvordan vælges Domstolens
dommere?
Dommerne vælges af Europarådets
Parlamentariske Forsamling på grundlag af
lister med tre navne foreslået af hver stat.
De vælges for et ikke-forlængeligt niårigt
mandat.
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8 Er dommerne reelt uafhængige?
Selv om dommerne vælges for en stat,
har de sæde som individuelle personer
og repræsenterer ikke staten. De er
fuldstændigt uafhængige og kan ikke udøve
nogen aktivitet, der måtte være uforenelig
med deres pligt til uafhængighed og
upartiskhed.

9 Har nationale dommere sæde i
sager vedrørende deres land?
Nationale dommere kan ikke have
sæde i en enkeltdommerformation.
Undtagelsesvis kan de indbydes til at være
medlem af en komité. Til gengæld er de
altid med i Domstolens sammensætning
under en sagsbehandling,
når Domstolen træder sammen i et
syvdommerskammer eller i Storkamret
med 17 dommere.

10 Hvad er Justitskontoret?
Justitskontoret er den enhed, der yder
Domstolen juridisk og administrativ
bistand i dens udøvelse af sine juridiske
funktioner. Det består af jurister,
administrativt og teknisk personale og
tolke.

11 Hvad er Domstolens budget?
Udgifterne til Domstolens funktion
påligger Europarådet, og dens budget
er en del af Europarådets budget, der
finansieres af bidrag fra medlemsstaterne.
Disse bidrag fastsættes efter skalaer,
der tager hensyn til befolkningen og
bruttonationalproduktet.
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Domstolens budget dækker
dommernes og funktionærernes løn
og driftsomkostningerne (IT, officielle
rejser, oversættelse, tolkning, udgivelser,
repræsentationsudgifter, juridisk bistand,
efterforskningsmissioner, osv.).

Kan Domstolens
12 sammensætning variere fra sag
til sag?
Ja, Domstolen kan fungere i fire forskellige
hovedsammensætninger.
De klager, der tydeligvis ikke kan
antages, behandles af en enkeltdommer.
En komité bestående af tre dommere
kan enstemmigt afsige en afgørelse om
antagelighed og træffe en beslutning
om grundlaget i en sag, der har været
genstand for en veletableret retspraksis i
Domstolen. En klage kan også tildeles et
kammer af syv dommere, der udtaler sig
ved flertalsafstemning, mest om en sags
antagelighed og grundlag.
I særtilfælde behandler Storkamret
med 17 dommere sager, som det får
forelagt enten som følge af en fratagelse
fra et kammer, eller når en anmodning om
henvisning er blevet accepteret.

13 Hvad er forskellen på et
kammer og en sektion?
En sektion er en administrativ enhed, og
et kammer er en juridisk formation af
Domstolen inden for en given sektion.
Domstolen omfatter fem sektioner, hvori
kamrene dannes. Hver sektion består af
en præsident, en vicepræsident og flere
dommere.

14 Hvordan dannes kamrene og
Storkamret?
Et kammer består af præsidenten for
den sektion, som har fået sagen tildelt, af
den nationale dommer, det vil sige den
dommer, der er valgt for den stat, mod
hvilken klagen er indbragt, og af fem andre
dommere, der udpeges af sektionens
præsident efter et rotationsprincip.
Storkamret består af
Domstolspræsidenten, vicepræsidenterne,
sektionspræsidenterne, den nationale
dommer og dommere valgt ved
lodtrækning. De dommere, der har sæde
i et kammer, som har afsagt en dom, kan
ikke have sæde i Storkamret, når det
træffer en beslutning efter en henvisning.

15 Hvornår forelægges en sag for
Storkamret?
Storkamret kan få en sag forelagt på to
måder: enten som følge af en henvisning,
eller når der sker fratagelse.
Når en kammerdom afsiges, kan parterne
anmode om henvisning af sagen for
Storkamret, og en sådan anmodning
accepteres i særtilfælde. Det er nemlig
Storkamrets panel af dommere, der
bestemmer, om der er grundlag for at
indbringe sagen for Storkamret med
henblik på en ny behandling. Storkamret
kan også få en sag forelagt efter fratagelse
fra et kammer, men der er ligeledes tale
om særtilfælde. Det kammer, der har
fået tildelt klagen, kan nemlig fratages
sagen til fordel for Storkamret, hvis sagen
rejser et alvorligt spørgsmål vedrørende
fortolkningen af Konventionen, eller hvis
der er risiko for modstrid med en af
Domstolen tidligere afsagt dom.
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16 Kan dommere nægte at have
sæde i en sag?
Ja, og de skal endda afholde sig fra at have
sæde i en sag, når de på en eller anden
måde har haft kendskab til den i en af
procedurens tidligere faser. Man siger i så
fald, at de trækker sig tilbage. De erstattes
af en anden dommer eller
en ad hoc-dommer, hvis det drejer sig om
en national dommer.

17 Hvad er en ad hoc-dommer?
En ad hoc-dommer udpeges af den
pågældende regering til at have sæde i
sager, hvor den nationale dommer er
forhindret, trækker sig tilbage eller er
fritaget for at have sæde.

18 Hvad er Domstolens beføjelse?
Domstolen kan ikke forelægge en sag
på eget initiativ. Den har beføjelse
til at træffe afgørelse om påståede
krænkelser af Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention, og for at
dette sker, skal der indbringes en individuel
eller mellemstatslig klage.

Proceduren
foran Domstolen
19 Hvem kan forelægge en sag for
Domstolen?
Konventionen skelner mellem to slags
klager: individuelle klager indbragt af en
enkeltperson, en gruppe enkeltpersoner
eller en ikke-guvernemental organisation,
der vurderer, at deres rettigheder er
6

blevet krænket, og mellemstatslige klager
indbragt af en stat mod en anden stat.
Siden Domstolens oprettelse er næsten
alle klager blevet indbragt direkte for
Domstolen af enkeltpersoner, der har
påstået en eller flere krænkelser af
Konventionen.

20 Hvem kan sager blive indbragt
mod?
Klager skal nødvendigvis indbringes mod
en eller flere stater, der har ratificeret
Konventionen. Enhver klage mod en
anden stat eller mod en enkeltperson for
eksempel vil blive erklæret for uantagelig.

21 Hvordan kan en sag forelægges
for Domstolen?
Domstolen kan få en sag forelagt direkte
af en enkeltperson, uden at han eller
hun nødvendigvis er repræsenteret af en
advokat i procedurens startfase. For at
forelægge en sag for Domstolen behøver
man blot at tilsende en korrekt udfyldt
klageformular sammen med de påkrævede
bilag. Indregistreringen af en klage ved
Domstolen er imidlertid på ingen måde
en garanti for, at sagen er antagelig eller
velfunderet.
Konventionens system forudser en
”nem” sagsindbringelse for Domstolen,
for at enhver enkeltperson kan få adgang
til Domstolen, selv om han eller hun
befinder sig i et fjernt område i et af
medlemslandene eller han eller hun er
underbemidlet. I samme perspektiv er
proceduren foran Domstolen gratis.
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Hvad er forskellen på en
22 individuel klage og en
mellemstatslig klage?
De fleste klager foran Domstolen er
individuelle klager, der indbringes af
enkeltpersoner. En stat kan også indbringe
en klage mod en anden Konventionsstat;
dette kaldes en mellemstatslig klage.

Skal man være repræsenteret
23 foran Domstolen ved en
advokat?
Det er ikke nødvendigt at lade sig
repræsentere af en advokat i procedurens
startfase, hvilket betyder, at enhver kan
forelægge en sag for Domstolen direkte.
Advokatbistand bliver derimod nødvendig,
når sagen meddeles til den sagsøgte
regering med henblik på bemærkninger.
Juridisk støtte kan tilkendes de
sagsøgende, hvis det er nødvendigt i denne
fase af proceduren.

24 Hvem kan føre sag foran
Domstolen?
Der findes ingen liste over advokater,
der er beføjede til at føre sag foran
Domstolen. En sagsøgende kan
repræsenteres af enhver, der har status
som advokat i en af Konventionsstaterne
eller som er blevet autoriseret af det
pågældende kammers præsident.

25 Hvad er de forskellige faser i
proceduren foran Domstolen?
Sagsbehandlingen gennemgår
to hovedfaser ved Domstolen:
antagelighedsfasen og grundlagsfasen,
det vil sige behandlingen af klagemålene.

Forskellige faser kendetegner et
klageforløb.
En enkeltdommerformation erklærer
en klage for uantagelig i en sag, hvor
uantagelighed på forhånd er oplagt;
formationens beslutninger kan ikke
appelleres.
Komitéen afsiger en afgørelse eller en
endelig dom i en sag, der berører en
veletableret retspraksis i Domstolen.
Kammeret meddeler sagen til den
sagsøgte regering med henblik på
bemærkninger. En udveksling af
bemærkninger finder sted. Domstolen
beslutter dernæst, om der er grundlag
for at afholde en høring i sagen, hvilket er
en undtagelse i betragtning af antallet af
klager, der behandles af Domstolen. Til slut
afsiger kammeret en dom, der først bliver
endegyldig efter udløbet af en periode
på tre måneder, i hvilket tidsrum den
sagsøgende eller regeringen kan anmode
om henvisning af sagen foran Storkamret
med henblik på ny behandling. Hvis
anmodningen om henvisning accepteres
af Storkamrets panel, behandles sagen på
ny, om nødvendigt ved en høring. Til slut
afsiger Storkamret en endegyldig dom.

26 Hvad er betingelserne for
antagelighed?
Klager skal opfylde visse betingelser og
bliver ellers erklæret for uantagelige
af Domstolen, der i så fald slet ikke
behandler klagemålene. Domstolen kan
først få en sag forelagt efter udtømmelse
af de interne klagemuligheder, det vil sige,
at den person, der klager over krænkelse
af sine rettigheder, i første omgang skal
indbringe sin sag for det pågældende lands
juridiktioner, hele vejen op til den instans,
der har den øverste beføjelse. Således
får staten mulighed for selv at råde bod
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på den påståede krænkelse på nationalt
niveau.
Man skal påberåbe sig en eller flere af
de i Konventionen fastlagte rettigheder.
Domstolen kan ikke dømme klager, der
påstår krænkelser af andre rettigheder
end dem, der omfattes af Konventionen.
Domstolen kan også få en sag forelagt
inden for en periode på seks måneder
efter den seneste retsafgørelse i samme
sag, hvilket almindeligvis er en dom
fra landets øverste juridiktion. Den
sagsøgende skal personligt og direkte være
offer for en krænkelse af Konventionen,
og han eller hun skal have været udsat for
en vigtig ulempe. Naturligvis kan en klage
kun indbringes mod en Konventionsstat,
ikke mod en anden stat eller mod en
enkeltperson.

Kan en ikke- statslig
27 organisation eller en stat
deltage i en procedure?
Ja, de kan begge indbringe en klage.
Desuden kan Domstolspræsidenten give
dem tilladelse til at deltage i en procedure
som tredjepart.

28 Hvad er en deltagende
tredjepart?
Domstolspræsidenten kan tillade en anden
person end den sagsøgende eller en anden
Konventionsstat end den, mod hvilken
klagen er rettet, at deltage i proceduren.
Vedkommende kaldes en deltagende
tredjepart. Denne person eller denne stat
kan fremlægge bemærkninger eller deltage
i høringer.
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29 Kan Domstolen udpege
sagkyndige eller afhøre vidner?
Ja. Undtagelsesvis sker det, at Domstolen
foretager efterforskningsmissioner ved at
rejse til visse lande for at kunne afklare de
omstændigheder, der ligger til grund for
visse klager. Domstolens delegation kan i
så fald samle vidnesbyrd fra personer og
foretage en efterforskning på stedet.
Det sker nogle gange, at Domstolen
udpeger sagkyndige, eksempelvis når
den anmoder sagkyndige læger om at
undersøge sagsøgende, der er fængslet.

30 Afholder Domstolen offentlige
høringer?
Proceduren foran Domstolen foregår
skriftligt, men det sker, at Domstolen
beslutter at afholde høringer i visse
sager. Høringerne finder sted i
Menneskerettighedsbygningen i Strasbourg.
De er offentlige, medmindre en beslutning
om at afholde dem bag lukkede døre er
blevet truffet af det pågældende kammer
eller af Storkamrets præsident, afhængigt
af sagens natur. Pressen og offentligheden
har tilladelse til at overvære de offentlige
høringer. De behøver blot at fremtræde
ved receptionen med et pressekort
eller et personbevis. Alle høringer filmes
og transmitteres over Domstolens
hjemmeside samme dag fra og
med kl. 14.30 (lokal tid).

31 Hvad er indledende indsigelser?
Indledende indsigelser er de argumenter,
som den sagsøgte stat fremlægger og
præsenterer som hindrende for en
behandling af sagens grundlag.
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32 Hvad er et mindeligt forlig?

oplysninger og dokumenter, som den
behøver for at afsige en dom i en sag.

Et mindeligt forlig er en aftale mellem
parterne, der kan afslutte en klage. Når
den sagsøgende og den pågældende
stat bliver enige om at bilægge deres
indbyrdes konflikt, er resultatet for
det meste, at der udbetales et beløb
penge til den sagsøgende. Efter at have
undersøgt det mindelige forligs ordlyd,
og hvis den vurderer, at overholdelsen af
Menneskerettighederne ikke nødvendiggør
klagens opretholdelse, sletter Domstolen
sagen fra listen.

I så fald kan Domstolen dømme disse
stater for krænkelse af Konventionens
artikel 38 (pligt til at stille alle nødvendige
midler til rådighed for sagsbehandlingen).

Domstolen opfordrer altid parterne til
at indgå et mindeligt forlig. Hvis der ikke
findes nogen aftale, foretager Domstolen
en undersøgelse af sagens grundlag.

33 Kan Domstolen foreskrive
provisoriske forholdsregler?
Når den får en klage forelagt, kan
Domstolen forlange, at en stat træffer
visse forholdsregler, indtil den selv kan
udtale sig om sagen. For det meste
forlanger den, at staten undlader at gøre
noget, og almindeligvis drejer det sig om
ikke at tilbagesende en person til det
hjemland, hvor han eller hun efter eget
udsagn risikerer død eller tortur.

34 Er voteringer offentlige?

36 Hvor længe varer en procedure
foran Domstolen?
Det er umuligt at angive en procedures
varighed foran Domstolen.
Domstolen bestræber sig på at behandle
sagerne inden for en periode på tre år
efter indbringelsen, men behandlingen af
visse sager tager nogle gange længere tid,
og det sker også, at visse sager behandles
hurtigere.
Procedurens varighed foran Domstolen
svinger naturligvis afhængigt af sagens
natur, hvilken domsinstans der har fået
den tildelt, hvor hurtigt parterne leverer
dokumenter til Domstolen og mange
andre faktorer, for eksempel afholdelse af
en høring, henvisning foran Storkamret,
osv.
Visse klager kan betegnes som
presserende og behandles med fortrinsret,
især i tilfælde, hvor den sagsøgende
påstår, at han eller hun befinder sig i en
overhængende fare, der truer hans eller
hendes fysiske tilstand.

Nej, Domstolens voteringer er altid
hemmelige.

35 Er det sket, at stater nægter at
samarbejde med Domstolen?
Det sker nogle gange, at stater undlader
eller endda nægter at meddele Domstolen
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Domstolens
afgørelser og domme
37 Hvad er forskellen på en
afgørelse og en dom?
En afgørelse afsiges almindeligvis af en
enkeltdommer, en komité eller et af
Domstolens kamre. Den vedrører kun
sagens antagelighed og ikke dens grundlag.
Normalt behandler et kammer sagens
antagelighed og grundlag samtidig; det
afsiger i så fald en dom.

38 Er en dom bindende for en
dømt stat?
Krænkelsesdomme er bindende for
de dømte stater, der er forpligtede
til at fuldbyrde dem. Europarådets
Ministerkomité sørger for, at dommene
fuldbyrdes, navnlig for at de pengebeløb,
der tilkendes de sagsøgende af Domstolen
som skadeserstatning, også reelt udbetales.

39 Kan en dom appelleres?
Beslutninger om uantagelighed og domme
afsagt af en komité eller Storkamret er
endegyldige og kan altså ikke appelleres.
Derimod kan parterne inden for
en periode på tre måneder efter en
domsafsigelse i et kammer anmode om
henvisning af sagen foran Storkamret med
henblik på ny behandling. Anmodningen
om henvisning foran Storkamret behandles
af et dommerpanel, der beslutter, om
der er grundlag for at imødekomme
anmodningen eller ej.

40 Hvordan fuldbyrdes Domstolens
domme?
Når en krænkelsesdom afsiges, overfører
Domstolen sagen til Europarådets
Ministerkomité, der med det pågældende
land og med afdelingen for fuldbyrdelse
af domme afgør, hvordan den pågældende
dom skal fuldbyrdes, og hvordan enhver
tilsvarende ny krænkelse af Konventionen
undgås. Det resulterer i vedtagelse af
generelle forholdsregler, især lovændringer
og om nødvendigt individuelle
forholdsregler.

41 Hvad er følgerne for en
krænkelsesdom?
En dømt stat skal sørge for, at enhver
ny krænkelse af Konventionen undgås.
Ellers risikerer den nye domme fra
Domstolen. Staterne kan således
foranlediges til at bringe deres lovgivning i
overensstemmelse med Konventionen.

42 Hvad er en passende
erstatning?
Når Domstolen dømmer en stat og
konstaterer, at den sagsøgende har
været udsat for en ulempe, tilkender den
generelt den sagsøgende en passende
erstatning, det vil sige et pengebeløb som
kompensation for den eller de ulemper,
som han eller hun har været udsat for.
Ministerkomitéen kontrollerer, at det af
Domstolen tilkendte beløb i givet fald
reelt bliver udbetalt til den sagsøgende.

43 Hvad er en pilotsag?
Domstolen har i de seneste år udviklet
en ny procedure på grund af den massive
tilstrømning af klager vedrørende
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ensartede sager, også kaldet ”systemsager”,
det vil sige sager, der opstår som følge af
en uoverensstemmelse mellem national
ret og Konventionen.
Domstolen har således udviklet en nyere
procedure, der består i at behandle en
eller flere af disse klager og i at udskyde
behandlingen af en række ensartede sager.
Når den afsiger sin dom i en pilotsag,
tilskynder Domstolen den pågældende
regering til at bringe sin lovgivning i
overensstemmelse med Konventionen og
foreskriver generelt, hvilke forholdsregler
der skal træffes. Den behandler derefter
de andre ensartede sager.

44 Hvad er en separat mening?
Dommerne kan udtrykke en mening om
en sag, de har deltaget i, og denne mening
vedlægges i givet fald sammen med den
pågældende dom. Dommerne forklarer
generelt, hvorfor de har stemt sammen
med flertallet (dette kaldes en harmonisk
mening) eller modsat, hvorfor de ikke
delte dommerflertallets mening (dette
kaldes en uharmonisk mening).

Domstolens
aktivitet
45 Hvor mange sager fremlægges
der for Domstolen?
Domstolen er offer for sin egen succes:
over 50 000 nye klager indbringes hvert
år. Den opsigt, visse af Domstolens
domme regelmæssigt vækker, og den
voksende anerkendelse, den oplever
blandt Konventionsstaternes borgere, har
en betydelig virkning på det antal årlige
sagsindbringelser, den modtager.

46 Hvilke rettigheder drejer de
fleste sager sig om?
I knap halvdelen af de krænkelsesdomme,
den har afsagt siden sin oprettelse, har
Domstolen konstateret en krænkelse af
Konventionens artikel 6 vedrørende en
procedures retfærdighed og varighed.
Faktisk vedrører 58 % af de af Domstolen
konstaterede krænkelser artikel 6
(retten til en retfærdig rettergang) og
artikel 1 af Protokol nr. 1 (beskyttelse
af ejendom). Endelig har Domstolen i
næsten 11 % af tilfældene konstateret
en alvorlig krænkelse af Konventionen
vedrørende retten til liv eller forbuddet
mod tortur og umenneskelig eller
nedværdigende behandling (artikel 2 og 3
af Konventionen).

47 Er de provisoriske
forholdsregler reelt effektive?
Selv om staterne næsten altid følger
Domstolens anbefalinger vedrørende
provisoriske forholdsregler, sker det nogle
gange, at visse af dem ikke efterkommer
Domstolens krav. Disse stater løber risiko
for at blive dømt af Domstolen for at have
forsømt deres forpligtelser i henhold til
artikel 34 (retten til individuel klage).

48 Behandler Domstolen
samfundsproblemer?
Naturligvis er Domstolen blevet
foranlediget til at træffe beslutninger om
spørgsmål, der ikke kunne forudses ved
undertegnelsen af
Konventionen i 1950. I over 50 år har
Domstolen udtalt sig om adskillige
samfundsproblemer: spørgsmål forbundet
med abort, bistand til selvmord,
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kropsvisitering, hjemmeslaveri, en anonymt
født persons ret til at kende sine forældre,
homoseksuelles adoption af børn,
muligheden for at bære islamisk tørklæde
i undervisningsanstalter, beskyttelse af
journalisternes kilder, diskriminering af
romaer og miljøproblemer.

for Menneskerettighederne behandler i
øjeblikket de forskellige forslag.

Domstolens
fremtid
49 Hvad er Protokol nr. 14?
Protokol nr. 14, der har til formål at sikre
Domstolens effektivitet på lang sigt ved at
optimere filtreringen og behandlingen af
klagerne, forudser navnlig oprettelse af nye
juridiske formationer i de enklere sager
og et nyt kriterium for antagelighed (at
der foreligger en ”vigtig ulempe”), og den
hæver dommernes mandat til ni år uden
mulighed for forlængelse. Den trådte i
kraft den 1. juni 2010.

50 Hvilke reformprojekter er der?
Uafhængigt af Protokol nr. 14 har
man vurderet, at der var nødvendigt
at fortsætte med at reformere
Konventionssystemet.
I november 2006 præsenterede en gruppe
vismænd bestående af fremtrædende
jurister sin rapport for Ministerkomitéen.
De anbefalede navnlig oprettelse af
en ny juridisk filtreringsmekanisme og
udarbejdelse af en vedtægt vedrørende
visse strukturelle aspekter i Domstolens
måde at fungere på. Denne vedtægt
skulle kunne forbedres på en smidigere
måde end den procedure, der foreskrives
i Konventionen for internationale
traktater. Europarådets ledende komité
12
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