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• Arkitekt: Lord Richard Rogers 

MENNESKERETTIGHEDSBYGNINGEN 

I TAL

Arkitektgruppe: Richard Rogers, 
Partnership Ltd, London, og 
Claude Bucher, Strasbourg• Pris: 455 millioner franske frank

• Benytteligt gulvareal:  28 000 m², herunder

- 860 m² til det store høringslokale
- 520 m² til det lille høringslokale
- 4 500 m² til mødelokaler
- 16 500 m² til kontorer

• Antal mødelokaler: 118, herunder
- det store høringslokale (243 pladser + 49 pladser til dommerne 

+ 22 pladser til de sagsøgende)
- det lille høringslokale (101 pladser + 25 pladser til dommerne 

+ 12 pladser til de sagsøgende)
- forhandlingslokalerne (fra 47 til 52 pladser)

- mødelokalerne (gennemsnitligt 47 pladser omkring bordet og 

52 bagerst)

• Men ikke at forglemme:- 490 km elektriske kabler- 5 500 lamper- 10 km rør- 500 meter apparater til dokumenttransport

- 9 person- eller vareelevatorer
- 450 tons metalstruktur- 1 450 tons betonarmering
- 15 000 m3 beton- 2 800 meter plantekasser på facaden
- 4 varmepumper- 16 airconditionenheder- 50 fi rmaer med 125 underleverandører

- 1 500 personer på arbejdspladsen
- 800 000 timers byggearbejde

• Antal kontorer: 535 kontorer (variabelt)

• Audiovisuelt udstyr: presselokale (204 pladser)

seminarlokale (104 pladser)

Den Europæiske Unions Domstol
Den har sæde i Luxembourg og sørger for overholdelse af 
EU’s lov og ret, fortolkning og anvendelse af de traktater, 
der opretter Den Europæiske Union.

Den Internationale Domstol
De Forenede Nationers juridiske organ med sæde i Haag.

Menneskerettighedserklæringen
Tekst vedtaget af de Forenede Nationer i 1948 med 
henblik på at styrke beskyttelsen af menneskerettighederne 
på internationalt niveau.

Charter for de Grundlæggende 
Rettigheder
Den Europæiske Unions tekst om menneskerettighederne 
og de grundlæggende rettigheder, vedtaget i 2000.

i få ord
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DEN EUROPÆISKE 
MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOL

NØGLEDATOER

SIKKERHEDER OG 
FORBUD 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blev 
oprettet i 1959. Det er en international juridiktion med 
beføjelse til at træffe afgørelser over individuelle eller 
statslige klager, der påstår krænkelser af de civile og 
politiske rettigheder, der er fastlagt i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention.

Siden 1998 har Domstolen haft permanent sæde og 
kan få forelagt sager af enkeltpersoner direkte.

Domstolen har behandlet hundredtusinder af sager 
siden oprettelsen. Disse domme, der er bindende for 
de pågældende stater, har foranlediget regeringerne 
til at ændre deres lovgivning og deres administrative 
praksis på talrige områder. Domstolens retspraksis gør 
Konventionen til et moderne og dynamisk instrument, 
der imødekommer nye udfordringer og styrker 
retssikkerheden og demokratiet i Europa.

Doms to len  har  sæde i  S t rasbourg  i 
Menneskerettighedsbygningen, der blev designet i 
1995 af den britiske arkitekt Lord Richard Rogers. 
I denne bygning, hvis profil er verdenskendt, sørger 
Domstolen for overholdelse af menneskerettighederne 
for 700 millioner europæere i de 46 stater i 
Europarådet, der har ratificeret Konventionen.

5. maj 1949
Oprettelse af Europarådet

4. november 1950
Vedtagelse af Konventionen

3. september 1953
Ikrafttrædelse af Konventionen

21. januar 1959
Domstolens første medlemmer vælges af Europarådets 
Konsultative Forsamling

23.-28. februar 1959
Domstolens første møde

18. september 1959
Domstolen vedtager sit Reglement

14. november 1960
Domstolen afsiger sin første dom:  
Lawless mod Irland

1. november 1998
Ikrafttrædelse af Protokol nr. 11 til Konventionen, 
der opretter ”den nye Domstol”

1. juni 2010
Ikrafttrædelse af Protokol nr. 14 til Konventionen, der 
har til formål at sikre Domstolens effektivitet på lang sigt

1. august 2018
Ikrafttræden af protokol nr. 16 til konventionen, der giver 
Domstolen mulighed for at afgive rådgivende udtalelser

D e n  E u r o p æ i s k e 
enneskerettighedskonvention 
er en international traktat, i 
kraft af hvilken Europarådets 
medlemsstater sikrer de 
grundlæggende civile og 
politiske rettigheder, ikke kun 
for deres egne borgere, men 
også for alle øvrige personer, 
der er underlagt deres juridiktion. 
Konventionen, der blev underskrevet 
den 4. november 1950 i Rom, trådte i 
kraft i 1953.

Konventionen sikrer navnlig:

• retten til liv,
• retten til en retfærdig 
rettergang,
• retten til beskyttelse af 
privatliv og familieliv,
• ytringsfriheden,
• friheden til at tænke, 
samvittigheds- og 
religionsfriheden,

• retten til beskyttelse af 
ejendom.

DEN EUROPÆISKE 

MENNESKERETTIGHEDS- 
KONVENTION

Den forbyder navnlig:

• tortur og umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf,
• slaveri og tvangsarbejde,
• dødsstraf,
• vilkårlig og ulovlig forvaring, og
• diskriminering i nydelsen af de i Konventionen 
anerkendte rettigheder og friheder.


