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• Arhitekt: Lord Richard Rogers 

PODATKI O STAVBI 

EVROPSKEGA SODIŠČA ZA 

ČLOVEKOVE PRAVICE

Konzorcij arhitektov: Richard Rogers 
Partnership Ltd, London in 
Claude Bucher, Strasbourg• Vrednost:  455 milijonov francoskih frankov

• Uporabna površina:
Uporabna površina: 28.000 m², vključno s/z,

- 860 m2 za sodno dvorano- 520 m2 za majhno sodno dvorano
- 4500 m2 za konferenčne dvorane
- 16.500 m2 za pisarne

• Število konferenčnih dvoran:

Število konferenčnih dvoran: 18, vključno s/z,

- sodno dvorano (243 sedežev + 49 za sodnike + 22 za pritožnike),

- majhno sodno dvorano (101 sedež + 25 za sodnike 

+ 12 za pritožnike),- dvorano za razprave sodišča (47–52 sedežev),

- konferenčnimi dvoranami (povprečno 47 sedežev okrog mize 

in 52 dodatnih v zadnjem delu dvorane).

• To pomeni tudi:
To pomeni tudi:- 490 km električnih kablov- 5500 luči- 10 km cevi- 500 metrov transporterjev za dokumente

- 9 dvigal/tovornih dvigal- 450 ton kovinskega ogrodja
- 1450 ton armiranega betona
- 15000 m3 betona- 2800 metrov okenskih korit za rože

- 4 toplotne črpalke- 16 ločenih prezračevalnih enot
- 50 podjetij s 125 podizvajalci
- 1500 gradbenih delavcev- 800.000 ur gradbenega dela

• Število pisarn: 
Število pisarn: 535 pisarn (spremenljivo)

• Avdiovizualna oprema: 
Avdiovizualna oprema: konferenčna dvorana (204 sedežev)

seminarska dvorana (104 sedežev)

Sodišče Evropske unije
To sodišče v Luksemburgu zagotavlja skladnost z zakonodajo 
in pravili EU na podlagi interpretacije in upoštevanja pogodb, 
s katerimi je bila ustanovljena Evropska unija.

Meddržavno sodišče
Sodni organ Združenih narodov v Haagu

Splošna deklaracija o človekovih pravicah
Besedilo, ki so ga Združeni narodi sprejeli leta 1948, da bi 
izboljšali varovanje človekovih pravic na mednarodni ravni.

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah
Besedilo Evropske unije o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah, sprejeto leta 2000.
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EVROPSKO SODIŠČE ZA 
ČLOVEKOVE PRAVICE

KLJUČNI DATUMI

ZAGOTOVILA IN PREPOVEDI

Evropsko sodišče za človekove pravice je mednarodno 
sodišče, ki je bilo ustanovljeno leta 1959. Odloča o 
individualnih in državnih pritožbah glede domnevnih 
kršitev državljanskih in političnih pravic, določenih z 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Od leta 1998 deluje kot stalno sodišče in posamezniki 
lahko pritožbe nanj naslovijo neposredno.

Sodišče je od svoje ustanovitve obravnavalo na stotisoče 
pritožb. Sodbe Sodišča so za zadevne države zavezujoče 
in zaradi njih so vlade spremenile zakonodajo in upravno 
prakso na številnih področjih. Konvencija je zahvaljujoč 
sodni praksi Sodišča moderen in močan živ instrument 
pri spopadanju z novimi izzivi in utrjevanju pojmov 
pravne države in demokracije v Evropi. 

Sodišče deluje v Strasbourgu v lastni stavbi, ki jo je leta 
1995 zasnoval britanski arhitekt Lord Richard Rogers – 
njena podoba je poznana po vsem svetu. Sodišče od tam 
nadzoruje spoštovanje človekovih pravic 700 milijonov 
Evropejcev v 46 državah članicah Sveta Evrope, ki so 
ratificirale Konvencijo.

 

5. maj 1949
Ustanovitev Sveta Evrope

4. november 1950
Sprejetje Konvencije

3. september 1953
Konvencija stopi v veljavo

21. januar 1959
Posvetovalna skupščina Sveta Evrope izvoli prve člane 
Sodišča

23.–28. februar 1959
Prvo zasedanje Sodišča

18. september 1959
Sodišče sprejme Poslovnik Sodišča

14. november 1960
Sodišče izda svojo prvo sodbo:  
Lawless proti Irski

1. november 1998
Veljati začne Protokol št. 11 h Konvenciji, ki 
ustanovi „novo sodišče“.

1. junij 2010
Veljati začne Protokol št. 14, katerega namen je 
zagotoviti dolgoročno učinkovitost Sodišča.

1. avgust 2018
Veljati začne Protokol št. 16 h Konvenciji, ki Sodišču 
omogoča izdajo svetovalnih mnenj

Evropska konvencija o 
človekovih pravicah je 
mednarodna pogodba, v 
skladu s katero se države 
č l a n i c e  S v e t a  E v r o p e 
zavezujejo, da bodo spoštovale 
temeljne državljanske in politične 
pravice, in sicer ne zgolj svojih 
državljanov, temveč vsakogar pod 
svojo pristojnostjo. Konvencija, ki je bila 
podpisana 4. novembra 1950 v Rimu, je 
začela veljati leta 1953.

Konvencija še posebej varuje:

• pravico do življenja,

• pravico do poštenega 
sojenja,

• pravico do spoštovanja 
zasebnega in družinskega 
življenja,

• svobodo izražanja,

• svobodo mišljenja, vesti in 
vere ter

• varstvo lastnine.

 
 Konvencija še 

posebej prepoveduje:

 
• mučenje in nečloveško ali poniževalno ravnanje ali 
kaznovanje,

• suženjstvo in prisilno delo,

• smrtno kazen,

• samovoljno in nezakonito pridržanje ter

• diskriminacijo pri uživanju pravic in svoboščin, ki jih določa 
Konvencija.

EVROPSKA 
KONVENCIJA O 
ČLOVEKOVIH 
PRAVICAH


