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• Architektas:  Lordas Richard Rogers

ŽMOGAUS TEISIŲ PASTATAS 

SKAIČIAIS 

Architektų konsorciumas: 
Richard Rogers Partnership Ltd, 

Londonas, ir Claude Bucher, Strasbūras
• Savikaina :  455 milijonai Prancūzijos  frankų

• Naudingas plotas: 28000 kv. metrai, 
įskaitant,- 860 kv. metrų Teismo posėdžių salę

- 520 kv. metrų mažąją Teismo posėdžių salę

- 4500 kv. metrų posėdžių salėms
- 16500 kv. metrų kabinetams

• Posėdžių salių skaičius: 18, įskaitant,
- Teismo posėdžių salę (243 vietos + 49 vietos teisėjams  

+ 22 vietos pareiškėjams)- Mažąją Teismo posėdžių salę (101 vieta + 25  vietos teisėjams  

+ 12 vietų pareiškėjams)- Teismo svarstymų salės (sėdimų vietų skaičius 47-52)

- Posėdžių salės (47 sėdimos vietos aplink stalą ir 52 vietos salės gale)

• O taip pat:- 490 km elektros kabelio- 5500 lempų- 10 kilometrų vamzdžių- 500 metrų juostinio konvejerio dokumentų pervežimui

- 9 liftai/ krovininiai liftai- 450 tonų metalo konstrukcijų
- 1450 tonų gelžbetonio armatūros
- 15000 kubinių metrų betono
- 2800 tiesinių metrų fasadinių gėlių vazonų

- 4 šilumos siurbliai- 16 atskirų oro tiekimo agregatų
- 50 įmonių su 125 subrangovais
- 1500 darbininkų statybvietėje
- 800 000 darbo valandų statybų metu

• Kabinetų skaičius: 535 kabinetai (kintantis)

• Audiovizualinė įranga: Spaudos salė (204 vietos)

Seminarų salė (104 vietos)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismu
Šio Teismo buveinė yra Liuksemburge. Teismas užtikrina, kad 
ES teisės aktų ir nuostatų aiškinimas bei taikymas atitiktų 
Europos Sąjungos steigimo sutartis. 

Tarptautiniu Teisingumo Teismu
Jungtinių Tautų teisminė institucija, kurios buveinė yra 
Hagoje.

 

Visuotine žmogaus teisių deklaracija
1948 metais Jungtinių Tautų priimtas dokumentas, kuriuo 
siekiama sustiprinti žmogaus teisių apsaugą tarptautiniu 
lygiu. 

Pagrindinių teisių chartija
Europos Sąjungos dokumentas, kuriame išdėstytos žmogaus 
teisės ir pagrindinės laisvės. Priimtas 2000 metais.
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EUROPOS ŽMOGAUS  
TEISIŲ TEISMAS 

SVARBIAUSIOS DATOS

GARANTIJOS IR DRAUDIMAI
Europos Žmogaus Teisių Teismas yra tarptautinis Teismas, 
įkurtas 1959 metais. Teismas nagrinėja asmenų arba 
valstybių pareiškimus dėl pilietinių ir politinių teisių, 
numatytų Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
konvencijoje, pažeidimų.

Nuo 1998 metų Teismas yra nuolat veikiantis, ir asmenys 
gali teikti peticijas tiesiogiai Teismui. 

Nuo savo įkūrimo datos Teismas yra išnagrinėjęs 
tūkstančius peticijų. Teismo sprendimai yra privalomi 
valstybėms-atsakovėms ir jų vyriausybės buvo įpareigotos 
pakeisti teisės aktus bei administracinę praktiką įvairiose 
srityse. Teismo jurisprudencijos dėka Konvencija tapo 
modernia, dinamiška ir galinga veikiančia priemone, kuri 
padeda pasitikti naujus iššūkius, stiprinti teisės viršenybę 
bei demokratiją Europoje.

Teismo buveinė yra Strasbūre, Žmogaus teisių pastate, 
kurį 1995 metais suprojektavo  britų architektas Lordas 
Richard Rogers. Šis pastatas yra žinomas visame pasaulyje.
Iš čia Teismas kontroliuoja, kaip yra gerbiamos 830 
milijonų europiečių žmogaus teisės 47 Europos Tarybos 
šalyse, kurios ratifikavo Konvenciją.

1949 m. gegužės mėn. 5 d.
Įsteigta Europos Taryba

1950 m. lapkričio mėn. 4 d.
Priimta Konvencija

1953 m. rugsėjo mėn. 3 d.
Konvencija įsigaliojo

1959 m. sausio mėn. 21 d.
Europos Tarybos Konsultacinė Asamblėja išrinko 
pirmuosius Teismo narius 

1959 m. vasario mėn. 23-28 d.d.
Pirmoji Teismo sesija

1959 m. rugsėjo mėn. 18 d.
Teismas patvirtina Teismo taisykles

1960 m. lapkričio mėn. 14 d.
Teismas paskelbia pirmąjį sprendimą byloje - 
Lawless prieš Airiją

1998 m. lapkričio mėn. 1 d.
Įsigalioja Konvencijos Protokolas Nr. 11, kuriuo yra 
įsteigiamas „naujasis Teismas” 

2010 m. birželio mėn. 1 d.
Įsigalioja Protokolas Nr. 14, kurio tikslas yra užtikrinti 
ilgalaikį Teismo veiksmingumą

2018 m. rugpjūčio mėn. 1 d.
Įsigalioja Protokolas Nr. 16, leidžiantis Teismui teikti 
patariamąsias nuomones

Europos Žmogaus teisių 
konvencija yra tarptautinė 
s u t a r t i s ,  p a g a l  k u r i ą 
Europos Tarybos valstybės 
narės įsipareigoja užtikrinti 
pagr indines pi l iet ines i r 
politines teises ne tik savo šalių 
piliečiams, bet visiems, esantiems 
jų jurisdikcijoje. Konvencija, kuri buvo 
pasirašyta 1950 m. lapkričio mėn. 4 d. 
Romoje, įsigaliojo 1953 metais.

Konvencijoje yra įtvirtintos:

• teisė į gyvybę,

• teisė į teisingą bylos 
nagrinėjimą,

• teisė į privataus ir 
šeimos gyvenimo 
gerbimą,

• saviraiškos laisvė,

• minties, sąžinės ir 
religijos laisvė ir,

• nuosavybės apsauga. 

 Konvencija draudžia:

• kankinimus ir nežmonišką bei žeminantį elgesį ar 
baudimą,

• vergystę ir priverstinį darbą,

• mirties bausmę,

• savavališką ir neteisėtą suėmimą ir,

• diskriminaciją dėl naudojimosi Konvencijoje 
numatytomis teisėmis ir laisvėmis. 
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