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• Architekt: 
• Architekt: Lord Richard Rogers 

PALÁC ĽUDSKÝCH 

PRÁV V ČÍSLACH

Konzorcium architektov: 
Richard Rogers Partnership Ltd, 

Londýn, a Claude Bucher, Štrasburg• Náklady: 
• Náklady: 455 miliónov francúzskych frankov

• Využiteľná plocha:
Využiteľná plocha: 28 000 m², z toho

- 860 m² pojednávacia miestnosť
- 520 m² malá pojednávacia miestnosť
- 4 500 m² zasadacie miestnosti
- 16 500 m² kancelárie

• Počet zasadacích miestností:

Počet zasadacích miestností: 18, z toho

- pojednávacia miestnosť (243 miest + 49 miest pre sudcov 

+ 22 miest pre sťažovateľov)
- malá pojednávacia miestnosť (101 miest + 25 miest pre sudcov 

+ 12 miest pre sťažovateľov)
- miestnosti na porady Súdu (miest na sedenie 47 - 52)

- zasadacie miestnosti (v priemere 47 miest za stolom 

+ 52 miest v úzadí)

• Treba spomenúť aj:
Treba spomenúť aj:- 490 km elektrických káblov- 5 500 svietidiel- 10 km potrubí- 500 metrov dopravníkov dokumentov

- 9 výťahov/nákladných výťahov
- 450 ton kovovej rámovej konštrukcie
- 1 450 ton betonárskej výstuže
- 15 000 kubických metrov betónu
- 2 800 lineárnych metrov pevných okenných 

   hrantov na rastliny- 4 tepelné čerpadlá- l6 samostatných vetracích jednotiek
- 50 fi riem so 125 subdodávateľmi
- 1 500 stavebných robotníkov
- 800 000 hodín stavebných prác

• Počet kancelárií: 
Počet kancelárií: 535 kancelárií (variabilný)

• Audiovizuálne zariadenia: 

Audiovizuálne zariadenia: Tlačové stredisko (204 miest)

Seminárová miestnosť (104 miest)

Súdny dvor Európskej únie
Sídliac v Luxemburgu, tento Súd zabezpečuje dodržiavanie 
práva EÚ a pravidiel týkajúcich sa výkladu a uplatňovania 
zmlúv o založení Európskej únie.

Medzinárodný súdy dvor
Súdny orgán Organizácie Spojených národov so sídlom v 
Haagu.

Všeobecná deklarácia ľudských práv
Text, ktorý v roku 1948 prijala OSN s cieľom posilniť ochranu 
ľudských práv na medzinárodnej úrovni.

Charta základných práv
Dokument Európskej únie o ľudských právach a základných 
slobodách prijatý v roku 2000.
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EURÓPSKY SÚD  
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

KĽÚČOVÉ DÁTUMY

ZÁRUKY A ZÁKAZY

Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný 
súd, ktorý bol zriadený v roku 1959. Rozhoduje o 
sťažnostiach jednotlivcov alebo štátov na údajné 
porušenia občianskych a politických práv ustanovených 
v Európskom dohovore o ľudských právach.

Od roku 1998 Súd funguje ako stály súd, ktorému môžu 
jednotlivci priamo podávať svoje sťažnosti.

Od svojho založenia preskúmal Súd stovky tisíc sťažností. 
Rozsudky, ktoré sú pre dotknuté krajiny záväzné, viedli 
vlády k zmene právnych predpisov a administratívnych 
postupov v mnohých oblastiach. Prostredníctvom 
judikatúry Súdu sa z Dohovoru stal moderný a dynamický 
nástroj na riešenie nových výziev a upevňovanie 
právneho štátu a demokracie v Európe. 

Súd sídli v budove Paláca ľudských práv v Štrasburgu, 
ktorú v roku 1995 navrhol britský architekt Lord Richard 
Rogers, a ktorej obraz je známy na celom svete. Odtiaľto 
Súd dohliada na dodržiavanie ľudských práv 700 miliónov 
Európanov v 46 členských štátoch Rady Európy, ktoré 
ratifikovali Dohovor.

5. máj 1949
Založenie Rady Európy

4. november 1950
Prijatie Dohovoru

3. september 1953
Nadobudnutie účinnosti Dohovoru

21. január 1959
Voľba prvých členov Súdu Poradným zhromaždením 
Rady Európy

23.-28. február 1959
Prvé zasadnutie Súdu

18. september 1959
Súd prijíma svoj Rokovací poriadok

14. november 1960
Súd vynáša prvý rozsudok:  
Lawless proti Írsku 

1. novembra 1998
Nadobudnutie účinnosti Protokolu č. 11 k 
Dohovoru, ustanovujúceho „nový Súd“

1. jún 2010
Nadobudnutie účinnosti Protokolu č. 14, ktorého 
cieľom je zaručiť dlhodobú efektívnosť Súdu

1. augusta 2018
Nadobudnutie platnosti Protokolu č. 16 k Dohovoru, 
ktorý Súdu umožňuje vydávať poradné stanoviská

Európsky dohovor o ľudských 
právach je medzinárodná 
zmluva, ktorou sa členské 
štáty Rady Európy zaväzujú 
zaručiť základné občianske a 
politické práva nielen svojim 
vlastným občanom, ale každému, 
kto podlieha ich právomoci. Dohovor, 
ktorý bol podpísaný 4. novembra 1950 v 
Ríme, nadobudol účinnosť v roku 1953.

Dohovor zaručuje najmä: 

• právo na život,

• právo na spravodlivé súdne 
konanie,

• právo na rešpektovanie 
súkromného a rodinného 
života,

• slobodu prejavu,

• slobodu myslenia, 
svedomia a náboženského 
vyznania,

• ochranu vlastníctva.

   

Dohovor zakazuje najmä:

 
• mučenie a neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo 
trestanie,

• otroctvo a nútenú prácu,

• trest smrti,

• svojvoľné a protiprávne zadržiavanie, a

• diskrimináciu pri požívaní práv a slobôd ustanovených v 
Dohovore.

EURÓPSKY 
DOHOVOR O 
ĽUDSKÝCH 
PRÁVACH


