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• Архітектор:  Річард Роджерс  

ПАЛАЦ ПРАВ ЛЮДИНИ 

В ЦИФРАХ

Архітекторське об’єднання : 
Річард Роджерс Партнершіп Лтд, 

Лондон, та Клод Бюше, Страсбург• Вартість:  455 мільйонів французьких франків

• Корисна площа
Корисна площа:: 28 000 кв.м, до яких 

входять- 860 кв.м для Зали судових засідань
- 520 кв. м для малої Зали судових засідань

- 4 500 кв. м нарадчих кімнат
- 16 500 кв. м офісних приміщень

• Кількість нарадчих кімнат:

Кількість нарадчих кімнат: 18, серед яких

- Зала судових засідань (244 місця + 49 для суддів 

+ 22 для заявників)- мала Зала судових засідань (101 місце + 25 для суддів 

+ 12 для заявників) - Судова нарадча кімната (47-52 сидячі місця)

- Нарадчі кімнати (в середньому 47 місць за столом, 

плюс 52 позаду)

• А також:А також:- 490 кілометрів електричного кабелю
- 5 500 освітлювальних приладів
- 10 кілометрів труб- 500 метрів конвеєру для документів

-  9 ліфтів/вантажних ліфтів- 450 тонн металічних конструкцій
- 1 450 тонн залізобетонної арматури
- 15 000 кубічних метрів бетону
- 2 800 метрів зовнішніх ємностей для рослин

- 4 теплових насоси- 16 індивідуальних установок кондиціонування повітря

- 50 підприємств із 125 субпідрядниками
- 1 500 працівників на будівництві
- 800 000 годин будівництва

• Кількість офісів: 
Кількість офісів: 535 офісів (змінна)

• Аудіовізуальне обладнання: 

Аудіовізуальне обладнання: Кімната для прес-конференцій 

(204 місця), Кімната для семінарів (104 місця)

Європейський суд справедливості 
Цей Суд, що знаходиться в Люксембурзі, забезпечує 
дотримання законодавства Європейського Союзу та 
ухвалює рішення щодо тлумачення та застосування 
установчих договорів ЄС.

Міжнародний суд ООН
Судовий орган Організації Об’єднаних Націй, що 
знаходиться в Гаазі.

Загальна декларація прав людини
Документ, ухвалений Організацією Об’єднаних Націй у 
1948 році з метою зміцнення захисту прав людини на 
міжнародному рівні.

Хартія основних прав
Документ Європейського Союзу стосовно прав людини 
та основних свобод, ухвалений у 2000 році.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З  
ПРАВ ЛЮДИНИ

ОСНОВНІ ДАТИ

ГАРАНТІЇ ТА ЗАБОРОНИ
Європейський суд з прав людини – це міжнародна 
судова установа, що заснована у 1959 році. Суд 
розглядає індивідуальні чи міждержавні заяви 
та виносить рішення стосовно стверджуваних 
порушень цивільних та політичних прав, гарантованих 
Європейською конвенцією з прав людини.

З 1998 Суд діє на постійній основі. З цієї дати особи 
можуть звертатись до Суду безпосередньо.

Від часу свого заснування Суд розглянув сотні тисяч 
заяв. Його рішення обов’язкові для країн, щодо яких 
винесені, та призвели до внесення урядами змін в 
законодавство та адміністративну практику у багатьох 
сферах. Завдяки практиці Суду, Конвенція залишається 
сучасним, потужним та динамічним інструментом, що 
здатен відповідати новим викликам та зміцнювати 
верховенство права, а також демократію в Європі.

Суд знаходиться у Страсбурзі, в Палаці прав людини, 
який було спроектовано у 1995 році британським 
архітектором Річардом Роджерсом. З цієї будівлі, 
образ якої відомий у всьому світі, Суд пильнує за 
дотриманням прав людини 700 мільйонів європейців 
у 46 Державах-членах Ради Європи, що ратифікували 
Конвенцію.

5 травня 1949 року
Засновано Раду Європи

4 листопада 1950 року
Ухвалено Конвенцію

3 вересня 1953 року
Конвенція набрала чинності

21 січня 1959 року
Перші члени Суду обрані Консультативною 
Асамблеєю Ради Європи

23-28 лютого 1959 року
Перше засідання Суду

18 вересня 1959 року
Суд ухвалює Регламент Суду

14 листопада 1960 року
Суд виносить своє перше рішення:  
справа Лоулес проти Ірландії

1 листопада 1998 року
Набирає чинності Протокол №11 до Конвенції, 
яким засновано “новий Суд”

1 червня 2010 року
Набирає чинності Протокол №14, що має на меті 
забезпечити довгострокову ефективність роботи 
Суду

1 серпня 2018
Набирає чинності Протокол № 16 до Конвенції, який 
дозволяє Суду надавати консультативні висновки

Європейська конвенція з 
прав людини – це міжнародна 
угода, відповідно до якої 
Держави-члени Ради Європи 
зобов’язались забезпечити 
основні цивільні та політичні 
права не тільки своїм громадянам, 
але будь-кому, хто знаходиться під 
їхньою юрисдикцією. Конвенція була 
підписана в Римі 4 листопада 1950 року 
і набрала чинності у 1953 році.

Конвенція, зокрема, гарантує:

• право на життя,

• право на справедливий 
суд,

• право на повагу до 
приватного та сімейного 
життя,

• свободу вираження 
поглядів,

• свободу думки, совісті та 
релігії, та

• захист власності.

   

 Конвенція, зокрема, забороняє:
• тортури та нелюдське чи таке, що принижує гідність, 
поводження чи покарання,

• рабство та примусову працю,

• смертну кару,

• свавільне та незаконне ув’язнення, та

• дискримінацію у здійсненні прав та використанні 
свобод, перелічених в Конвенції.

ЄВРОПЕЙСЬКА 
КОНВЕНЦІЯ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ


