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Az 
Európai Emberi Jogi 

Egyezmény jelentősége nem csak 
abban mutatkozik meg, hogy az általa 

védett jogok és szabadságok milyen széles 
körben tudnak érvzényre jutni, hanem abban a 

mechanizmusban is, amelyet az Európai Emberi 
Jogi Bíróság felállításával hozott létre, és amelynek 
a feladata az Egyezményt aláíró államok által vállalt 
kötelezettségek teljesítésének betartatása. Mindez 
együttesen egy olyan rendszert alkot, amelynek 
keretei között az egyének keresetet indíthatnak 

egy, az Egyezményben részes állam ellen, 
amennyiben az nem tartja tiszteletben a 

fenti jogokat és szabadságokat.

Az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Az 1950. november 4-én Rómában aláírt Európai Emberi Jogi Egyezmény volt az 
első olyan eszköz, amely kikristályosította és kikényszeríthetővé tette az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meghatározott jogokat. Az Egyezmény 
egyrészt olyan korlátozhatatlan jogokat állapít meg, amelyeket az államok soha 
nem sérthetnek meg, így például az élethez való jogot vagy a kínzás tilalmát. 
Továbbá véd bizonyos jogokat és szabadságokat, amelyeket csak akkor lehet 
törvény által korlátozni, amennyiben ez egy demokratikus társadalomban 
feltétlenül szükséges, így például a szabadsághoz és a biztonsághoz, illetve a 
magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot.  

Az eredeti szöveg a kiegészítő jegyzőkönyvek elfogadásával számos további 
joggal bővült, különös tekintettel a halálbüntetés tilalmára, a tulajdon védelmére, 
a szabad választásokhoz való jogra vagy a mozgás szabadságára.

Az Európai Emberi Jogi Bíróság

Az Európai Emberi Jogi Bíróság, az Európa Tanács bírósági szerve egyrészt 
elbírálja a magánszemélyek által benyújtott kérelmeket, másrészt az ún. államközi 
kérelmeket is, amelyeket egy, az Egyezményben részes állam nyújthat be egy 
másik tagállammal szemben. A mai napig 46 ország vállalta, hogy biztosítja az 
Egyezmény által védett alapvető jogokat és szabadságokat saját állampolgárai, 
továbbá a joghatóságuk alatt álló más, akár nem európai személyek számára is.
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Az Egyezmény mint korszerű eszköz

Ami az Egyezmény erejét, egyúttal rendkívüli korszerűségét biztosítja, az nem 
más, mint annak a Bíróság általi dinamikus, a mai életviszonyoknak megfelelő 
értelmezése. A Bíróság esetjoga kiterjesztette az Egyezményben meghatározott 
jogokat akként, hogy rendelkezései ma azokra a helyzetekre is alkalmazandók, 
amelyek korábban, az Egyezmény elfogadásának idején előre nem láthatóak és 
elképzelhetetlenek voltak, beleértve az új technológiákkal, a bioetikával vagy 
a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket. Az Egyezmény értelmezése 
társadalmilag fontos vagy kényes kérdésekre is kiterjed, például a terrorizmussal 
vagy a migrációval kapcsolatban. 

Az Egyezményt aláíró államok a jogszabályaiknak vagy a joggyakorlatuknak az 
Egyezménnyel való összhangba hozása révén mindenki számára lehetővé teszik, 
hogy részesüljenek az emberi jogok védelmének továbbfejlődéséből származó 
előnyökből. Így tehát akár a Bíróság egyetlen ítélete kihatással lehet egy állam 
teljes lakosságának az életére. A Bíróság ítéletei végrehajtásának felügyelete a 
Miniszteri Bizottságnak, az Európa Tanács végrehajtó szervének a kezében van.

Példák a Bíróság ítéletei által előidézett változásokra: 

• Ciprus eltörölte a felnőttek közötti konszenzuális homoszexuális 
kapcsolatok büntethetőségét, 

• Dániában már nem kötelező a szakszervezeti tagság, 

• Franciaország elismeri az öröklési jogok egyenlőségét a törvényes 
és a házasságon kívül született gyermekek között, 

• az Egyesült Királyság megtiltotta a testi fenyítést az állami 
iskolákban, 

• Svájc törvényt fogadott el a telefon-lehallgatás szabályozásáról, 

•  valamint számos állam olyan jogorvoslati formákat vezetett be, 
amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy panaszt tegyenek 
az indokolatlanul elhúzódó bírósági eljárások esetében.

Az Egyezmény kihatása

A Bíróság ítélkezési tevékenységének az általa meghozott döntések végrehajtásának 
kikényszeríthetősége révén jelentős befolyása van. Az államnak, amelyről 
megállapítást nyert, hogy megsértette az Egyezményt, kötelessége megtéríteni 
a kérelmező által elszenvedett kárt, és amennyire lehetséges, orvosolnia kell az 
egyezménysértés következményeit. Az államnak arról is gondoskodnia kell, hogy 
a jövőben ne forduljon elő hasonló jogsérelem, más szóval, hogy a továbbiakban 
senki más ne lehessen áldozata ilyen jogsértésnek. A gyakorlatban ez gyakran 
jogszabályok módosítását eredményezi.

Esetjog 

A Bíróság ítélkezési gyakorlata gazdag, és számos különféle területet ölel fel. 
Az Egyezménynek a Bíróság által leggyakrabban megállapított megsértése 
a tisztességes tárgyaláshoz való jogra, az elfogulatlan eljárás hiányára, vagy a 
túlságosan elhúzódó eljárásokra vonatkozik. A szabadsághoz és a biztonsághoz, 
valamint a tulajdon védelméhez való jog sérelme szintén gyakran vezet 
egyezménysértés megállapításához.

A Bíróság számos társadalmilag fontos témában hozott már döntést, így például az 
abortusz, az eutanázia, a kényszermunka, a homoszexuálisok általi örökbefogadás, 
a vallási jelképek iskolai viselése, az újságírók forrásainak védelme vagy a DNS-
adatok tárolása kérdésében.



 9Az Európai Emberi Jogi Egyezmény – Élő jog Az Európai Emberi Jogi Egyezmény – Élő jog 8

Az Egyezmény rendszerének reformjai 

1959-es felállítása óta a Bíróság mintegy 910000 kérelmet vizsgált meg és zárt le 
ítélet vagy határozat hozatalával, vagy az ügylajstromból való törléssel. 

Az egyre növekvő ügyteherrel szembesülve az Európa Tanács tagállamai az 
eredetileg létrehozott felügyeleti mechanizmus továbbfejlesztése és megerősítése 
céljából számos kiegészítő jegyzőkönyvet fogadtak el. Az egyszerűbb ügyek 
elbírálását a Bíróság ma már a jegyzőkönyvek által létrehozott egy-, ill. háromtagú 
tanácsban is elvégezheti.  

Ezzel párhuzamosan a Bíróság a munkafolyamatait is megújította, működése 
hatékonyságának növelése és erőforrásai koncentrálása érdekében. Például 
bevezetésre került a mintaperes eljárás abból a célból, hogy kezelni lehessen 
a nagy számban érkező, hasonló tényállású kérdésekkel, vagy rendszerszintű 
problémákkal kapcsolatos kérelmeket, amelyek abból adódtak, hogy valamely 
részes állam nemzeti joga nem felelt meg az Egyezménynek. 

A Bíróság elsőbbségi eljárásra vonatkozó elveket is elfogadott, amelyek figyelembe 
veszik az egyes ügyekben felmerült kérdések fontosságát és sürgősségét.

Az Egyezmény életre hívása az aláíró államok azon eltökéltségéből fakadt, hogy 
a második világháború atrocitásait maguk mögött hagyják. 1949-ben tíz állam 
hozta létre az Európa Tanácsot, hogy az garantálja az emberi jogok, a demokrácia 
és a jogállamiság tiszteletben tartását Európa-szerte. A következő évben tizenkét 
állam fogadta el az Egyezményt, létrehozva a Bíróságot, amelynek feladata 
annak biztosítása, hogy az államok teljesítsék kötelezettségvállalásaikat – egy 
nemzetközi bíróságot, amely hatáskörrel rendelkezik arra, hogy eljárást indítson 
a tagállamok ellen és adott esetben a jogszabályaik módosítására kötelezze őket.

Napjainkban az Egyezmény minden eddiginél nyilvánvalóbban az Európa Tanács 
működésének sarokköve, és minden államnak, amely a szervezet tagjává kíván 
válni, alá kell írnia és ratifikálnia kell azt. A Bíróság ítélkezési gyakorlata az államok 
nemzeti bíróságai számára az egész kontinensen irányadó, számos bíróság pedig 
még Európa határain túl is hivatkozási alapnak tekinti. 
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3. Cikk

Senkit sem lehet kínzásnak vagy embertelen, 
megalázó bánásmódnak alávetni. 

Kínzás tilalma

1. Cikk

Az államoknak biztosítaniuk kell a 
joghatóságuk alatt álló minden személy 
számára az Egyezményben meghatározott 
jogokat és szabadságokat. 

Kötelezettség az emberi jogok tiszteletben tartására

2. Cikk 

A törvény védi mindenkinek az élethez való 
jogát.   

Élethez való jog 

5. Cikk

Mindenkinek joga van a szabadságra. Minden 
őrizetbe vett személyt mihamarabb tájékoztatni 
kell letartóztatása okairól. A letartóztatottakat 
haladéktalanul bíró elé kell állítani, és ügyükben 
észszerű időn belül tárgyalást kell tartani, vagy 
a tárgyalásig szabadlábra kell őket helyezni.

Szabadsághoz és biztonsághoz való jog

1. függelék: Az Egyezmény röviden

6. Cikk 
Tisztességes tárgyaláshoz való jog

Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét 
tisztességes eljárásban, észszerű időn belül, 
független és elfogulatlan bíróság tárgyalja. 
Minden gyanúsított ártatlan mindaddig, 
amíg bűnösségét meg nem állapították. A 
gyanúsítottakat rövid időn belül tájékoztatni 
kell az ellenük felhozott vádakról, és lehetővé 
kell tenni számukra, hogy előkészítsék 
védekezésüket. Joguk van kirendelt ügyvédhez, 
ha nem áll módjukban saját ügyvédet fogadni. 

7. Cikk
Büntetés kiszabásának tilalma törvényi rendelkezés nélkül

Senkit sem szabad elítélni olyan cselekményért, 
amely elkövetése idején nem volt bűncselekmény. 

Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog
Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és 
családi életét, lakását és levelezését tiszteletben 
tartsák. 

8. Cikk

9. Cikk
Gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság 

Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret-
és a vallásszabadsághoz. Az emberek vallásukat 
nyilvánosan és maguk között szabadon 
gyakorolhatják, és meg is változtathatják azt. 

10. Cikk
Véleménynyilvánítás szabadsága

Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás 
szabadságához. Ez a jog magában foglalja a 
véleményalkotás szabadságát és az információk, 
eszmék megismerésének és közlésének szabadságát. 

Senkit sem lehet rabszolgaságban tartani 
vagy kényszermunkára igénybe venni.

Rabszolgaság és kényszermunka tilalma
4. Cikk
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11. Cikk 

Mindenkinek joga van a békés célú 
gyülekezésre és egyesületekbe való 
belépésre, beleértve a szakszervezetek 
alapítását és az azokhoz való csatlakozást. 

Gyülekezés és egyesülés szabadsága 

12. Cikk

Mindenkinek joga van a házasságkötésre és a 
családalapításra.  

Házasságkötéshez való jog

34. Cikk 

A Bírósághoz való kérelem benyújtásának 
joga abszolút, azt az államok semmilyen 
módon nem korlátozhatják. 

Egyéni kérelmek 

Az Egyezményben meghatározott jogok 
és szabadságok mindenkire vonatkoznak, 
attól függetlenül, hogy az érintett milyen 
nemű, bőrszínű, vallású, eredetű vagy 
politikai beállítottságú.

Megkülönböztetés tilalma
14. Cikk

13. Cikk

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a 
hatóságoktól jogsérelme orvoslását kérje. 

Hatékony jogorvoslathoz való jog   

1. Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikk 

Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és ahhoz, 
hogy azzal szabadon rendelkezzen. 

Tulajdon védelme 

1. Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. Cikk 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy titkos 
szavazás útján részt vegyen a nemzeti 
törvényhozó testület és az Európa Parlament 
tagjainak megválasztásában. 

Szabad választásokhoz való jog

Mindazokat, akik jogszerűen tartózkodnak egy 
állam területén, megilleti a mozgás szabadsága 
és a lakhely szabad megválasztásának joga.

Mozgásszabadság 
4. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikk 

6. Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikk

Senkit sem lehet halálbüntetésre ítélni, 
illetve kivégezni. 

Halálbüntetés eltörlése

7. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikk

Akit bíróság bűncselekmény miatt elítélt, 
annak joga van a fellebbezéshez.

Fellebbezéshez való jog büntető ügyekben 

1. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikk

Senkitől sem szabad megtagadni az 
oktatáshoz és tanuláshoz való jogot.

Oktatáshoz való jog 
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Házastársak egyenjogúsága

7. Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. Cikk 

Bírói tévedés esetén mindenkinek joga van 
kártalanításhoz.   

Kártalanításhoz való jog bírói hiba esetén

7. Kiegészítő Jegyzőkönyv 4. Cikk

Senkit nem lehet ugyanazon bűncselekmény 
miatt kétszer eljárás alá helyezni, hacsak új 
tények nem merülnek fel. 

Kétszeres eljárás alá vonás vagy büntetés tilalma

A házastársaknak egyenlő jogaik vannak 
és felelősségük is egyenlő az egymás 
közötti, valamint a gyermekeikkel való 
kapcsolataikban.

7. Kiegészítő Jegyzőkönyv 5. Cikk

12. Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikk 

A jogok élvezetét minden megkülönböztetés 
nélkül kell biztosítani, tehát függetlenül 
például a nemtől, bőrszíntől, vallási vagy 
politikai véleménytől, vagy származástól. 

A megkülönböztetés általános tilalma  

13. Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikk

A halálbüntetés még háború idején is tilos. 
A halálbüntetés eltörlése

 � A Belga Királyság kormánya részéről: Paul VAN ZEELAND 

 � A Dán Királyság kormánya részéről: Otto Carl MOHR 

 � A Francia Köztársaság kormánya részéről: Robert SCHUMAN 

 � A Német Szövetségi Köztársaság kormánya részéről: Walter HALLSTEIN 

 � Az Izlandi Köztársaság kormánya részéről: Petur BENEDIKTSSON 

 � Az Ír Köztársaság kormánya részéről: Seán MAC BRIDE 

 � Az Olasz Köztársaság kormánya részéről: Carlo SFORZA 

 � A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről: Joseph BECH 

 � A Holland Királyság kormánya részéről: Dirk STIKKER 

 � A Norvég Királyság kormánya részéről: Halvard Manthey LANGE 

 � A Saar-vidék kormánya részéről: Edgar HECTOR 

 � A Török Köztársaság kormánya részéről: Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ 

 � Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya részéről: 
Ernest DAVIES

2. függelék: Az 
emberi jogok 
és alapvető 
szabadságok 
védelméről 
szóló 
Egyezményt 
ismertebb nevén az 
Európai Emberi Jogi 
Egyezményt, Rómában, 
1950. november 4-én 
aláíró államok
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Az Európa Tanács létrehozásáról szóló Londoni 
Szerződés aláírása.

1949. május 5. 

Az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló Egyezmény, ismertebb nevén 
az Európai Emberi Jogi Egyezmény Rómában 
történő aláírása.

1950. november 4.

Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 
hatálybalépése.

1953. szeptember 3. 

Az Európa Tanács Konzultatív Közgyűlése 
megválasztja az Európai Emberi Jogi Bíróság 
első bíráit.

1959. január 21. 

3. függelék: A legfontosabb évszámok

A Bíróság meghozza első ítéletét a Lawless 
kontra Írország ügyben.

1960. november 14. 

Az új Bíróság létrehozása az Európai Emberi 
Jogi Egyezmény 11. Kiegészítő Jegyzőkönyve 
alapján. Egységes, folyamatos működésű bíróság 
váltja fel a korábbi felülvizsgálati rendszert.

1998. november 1.

Új döntéshozatali formák bevezetése az 
ügykezelés felgyorsításának érdekében. A bírák 
immár kilencéves, megújíthatatlan hivatali időt 
töltenek be.

2010. június 1.
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Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Ismertebb nevén az 1. Kiegészítő Jegyzőkönyv: 
új jogokat állapít meg, így különösen a 
tulajdonjog háborítatlan élvezetéhez, az 
oktatáshoz és a titkos szavazással történő 
szabad választásokhoz való jogot.

Hatálybalépés: 1954. május 18.

2. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

A Bíróságot felruházza azzal a hatáskörrel, 
hogy a Miniszteri Bizottság felkérésére 
tanácsadó véleményeket adjon ki.

Hatálybalépés: 1970. szeptember 21. 

3. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Módosítja az Egyezmény korábbi 29., 30. és 
34. cikkét.

Hatálybalépés: 1970. szeptember 21. 

4. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Előírja különösen a szerződéses kötelezettségek 
elmulasztása miatti börtönbüntetés tilalmát, 
a szabad mozgáshoz való jogot és a lakóhely 
megválasztásának szabadságát, valamint 
a saját állampolgárok kiutasításának és a 
külföldiek kollektív kiutasításának tilalmát.

Hatálybalépés: 1968. május 2.

4. függelék: Az Egyezmény Kiegészítő 
Jegyzőkönyvei

5. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Módosítja az Egyezmény 22. és 40. cikkét.
Hatálybalépés: 1971. december 20. 

6. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

A halálbüntetés eltörléséről.
Hatálybalépés: 1985. március 1. 

7. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Előírja különösen a fellebbezéshez való 
jogot büntetőügyekben, a jogellenes 
elítélés miatti kártalanításhoz való jogot, 
a kétszeres bírósági eljárás vagy büntetés 
tilalmát, valamint a házastársak közötti 
jogegyenlőséget.

Hatálybalépés: 1988. november 1. 

8. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Módosítja az Európai Emberi Jogi Bizottság 
működését.

Hatálybalépés: 1990. január 1.
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9. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Bizonyos körülmények között jogot biztosít a 
kérelmezőknek arra, hogy a Bíróságtól kérjék 
az ügyük megoldását.

Hatálybalépés: 1994. október 1. 

10. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Hatékonyabbá teszi az Egyezmény felügyeleti 
eljárását a korábbi egyezményes rendszeren 
belül (ez a jegyzőkönyv a 11. Kiegészítő 
Jegyzőkönyv hatálybalépésével okafogyottá 
vált).

Aláírva: 1992. március 25. 

11. Kiegészítő Jegyzőkönyv

Létrehozza az „új Bíróságot”.
Hatálybalépés: 1998. november 1. 

12. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Bevezeti a diszkrimináció általános tilalmát.
Hatálybalépés: 2005. április 1. 

13. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

A halálbüntetés minden körülmények közötti 
tilalmáról.

Hatálybalépés: 2003. július 1. 

14. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Különösen az egyszerűbb ügyekre vonatkozóan 
új bírósági döntéshozatali formák 
létrehozásáról, továbbá új elfogadhatósági 
szabályokról rendelkezik. Ez a jegyzőkönyv 
emellett meghosszabbította a bírák hivatali 
idejét hat évről kilenc évre, az újraválasztás 
lehetőségének kizárásával.

Hatálybalépés: 2010. június 1. 

15. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Új hivatkozást vezet be a szubszidiaritás 
elvére és a “mérlegelési mozgástér” 
doktrínára vonatkozóan. Hat hónapról négy 
hónapra csökkenti a Bír ósághoz fordulás 
határidejét.

Hatálybalépés: 2021. augusztus 1.

16. Kiegészítő Jegyzőkönyv 

Lehetővé teszi a részes államok legmagasabb 
szintű bíróságai számára, hogy tanácsadó 
véleményt kérjenek a Bíróságtól.

Hatálybalépés: 2018. augusztus 1.
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5. függelék: Az Európai Emberi Jogi 
Egyezmény tagállamok általi aláírását és 
ratifikációját bemutató táblázat

Aláírás Ratifikáció Hatálybalépés

Albánia 13/07/1995 02/10/1996 02/10/1996

Andorra 10/11/1994 22/01/1996 22/01/1996

Örményország 25/01/2001 26/04/2002 26/04/2002

Ausztria 13/12/1957 03/09/1958 03/09/1958

Azerbajdzsán 25/01/2001 15/04/2002 15/04/2002

Belgium 04/11/1950 14/06/1955 14/06/1955

Bosznia és Hercegovina 24/04/2002 12/07/2002 12/07/2002

Bulgária 07/05/1992 07/09/1992 07/09/1992

Horvátország 06/11/1996 05/11/1997 05/11/1997

Ciprus 16/12/1961 06/10/1962 06/10/1962

Cseh Köztársaság 21/02/1991 18/03/1992 01/01/1993

Dánia 04/11/1950 13/04/1953 03/09/1953

Észtország 14/05/1993 16/04/1996 16/04/1996

Finnország 05/05/1989 10/05/1990 10/05/1990

Franciaország 04/11/1950 03/05/1974 03/05/1974

Grúzia 27/04/1999 20/05/1999 20/05/1999

Németország 04/11/1950 05/12/1952 03/09/1953

Görögország 28/11/1950 28/11/1974 28/11/1974

Magyarország 06/11/1990 05/11/1992 05/11/1992

Izland 04/11/1950 29/06/1953 03/09/1953

Írország 04/11/1950 25/02/1953 03/09/1953

Olaszország 04/11/1950 26/10/1955 26/10/1955

Lettország 10/02/1995 27/06/1997 27/06/1997

Liechtenstein 23/11/1978 08/09/1982 08/09/1982

Litvánia 14/05/1993 20/06/1995 20/06/1995

* 2022. szeptember 16-ától az Oroszországi Föderáció nem tagja az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének.

A kiegészítő jegyzőkönyvek aláírását és ratifikációját bemutató táblázat elérhető 
a következő weboldalon: www.coe.int/en/web/conventions.

Aláírás Ratifikáció Hatálybalépés

Luxemburg 04/11/1950 03/09/1953 03/09/1953

Málta 12/12/1966 23/01/1967 23/01/1967

Moldovai Köztársaság 13/07/1995 12/09/1997 12/09/1997

Monaco 05/10/2004 30/11/2005 30/11/2005

Montenegró 03/04/2003 03/03/2004 06/06/2006

Hollandia 04/11/1950 31/08/1954 31/08/1954

Észak-Macedónia 09/11/1995 10/04/1997 10/04/1997

Norvégia 04/11/1950 15/01/1952 03/09/1953

Lengyelország 26/11/1991 19/01/1993 19/01/1993

Portugália 22/09/1976 09/11/1978 09/11/1978

Románia 07/10/1993 20/06/1994 20/06/1994

Oroszországi Föderáció* 28/02/1996 05/05/1998 05/05/1998

San Marino 16/11/1988 22/03/1989 22/03/1989

Szerbia 03/04/2003 03/03/2004 03/03/2004

Szlovák Köztársaság 21/02/1991 18/03/1992 01/01/1993

Szlovenia 14/05/1993 28/06/1994 28/06/1994

Spanyolország 24/11/1977 04/10/1979 04/10/1979

Svédország 28/11/1950 04/02/1952 03/09/1953

Svájc 21/12/1972 28/11/1974 28/11/1974

Törökország 04/11/1950 18/05/1954 18/05/1954

Ukrajna 09/11/1995 11/09/1997 11/09/1997

Egyesült Királyság 04/11/1950 08/03/1951 03/09/1953

http://www.coe.int/en/web/conventions
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Az Egyezmény eredeti példánya



HUN

www.echr.coe.int

Az Európa Tanács a földrész vezető emberi jogi szervezete. 46 tagállamból áll, 
beleértve az Európai Unió összes tagorszàgàt. Az Európa Tanács valamennyi 
tagállama aláírta az európai emberi jogi konvenciót, azt az egyezményt, 
melynek célja az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megvédése. 
Az Egyezmény végrehajtását a tagországokban az Emberi Jogok Európai 
Bírósága felügyeli.
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