Az „új” Európai Emberi Jogi Bíróság tíz éve

Az „új” Európai Emberi Jogi Bíróság 1998. november 1-jén kezdte meg működését az
Emberi Jogok Európai Egyezménye 11. kiegészítő jegyzőkönyvének életbe lépésével.
Megalakulásával olyan egyedülálló rendszer jött létre, amely 800 millió európai polgár
számára közvetlen nemzetközi jogorvoslatot tesz lehetővé, amennyiben a panasszal élő úgy
gondolja, hogy alapvető jogaiban sérelem érte.
Az „új” Bíróság megalakulásának 10. évfordulóján Jean-Paul Costa, a Bíróság elnöke az
intézmény 1998. évi létrejöttét az emberi jogok nemzetközi védelmének mérföldköveként
üdvözölte.
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának elnöke felkéri az államokat, hogy erősítsék
meg az emberi jogok nemzetközi védelme iránti elkötelezettségüket
Tíz év telt el az állandóan működő Európai Emberi Jogi Bíróság 1998. évi megalakulása óta,
amelynek eredményeképpen több mint 800 millió európai polgár számára vált biztosítottá az
egyéni panaszjog lehetősége. Jean-Paul Costa, a Bíróság elnöke az intézmény
megalakulását az emberi jogok nemzetközi védelmének mérföldköveként üdvözölte.
Strasbourgi beszédében az elnök kijelentette: „Nagy eredményeket értünk el ez alatt a tíz év
alatt: több mint 9 ezer ítélet született, és az emberi jogi esetjog közös nyelvünkké fejlődött,
amelyet egyaránt megértenek és használnak mind a jogi szakemberek, mind mások egész
Európában és azon túl. Mindennél fontosabb, hogy a Bíróság továbbra is betöltse a
demokráciát és a jogállamiságot biztosító szerepét mind a 47 tagállamban, amelyre a
joghatósága kiterjed. Ez azt jelenti, hogy a Bíróságnak lépést kell tudnia tartani az 1998 óta
egyre szaporodó ügyáradattal; hogy a rendszernek további reformokra van szüksége; és
főképp, hogy a XXI. század hajnalán, csupán néhány héttel az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának 60. évfordulója előtt az Európa Tanács valamennyi tagállamának meg kell
erősítenie az emberi jogok hatékony nemzetközi védelme iránti elkötelezettségét, biztosítva
egyúttal azt is, hogy a tagállamok polgárai a nemzeti jogi rendszerek keretein belül kapjanak
jogorvoslatot emberi jogaik megsértése esetén.”
A tizedik évforduló megünnepléseként a Bíróság új, angol és francia nyelvű weblapot indított
(www.echr.coe.int), ahonnan közvetlen link vezet a tizedik évforduló honlapjára. Itt számos
információ elérhető az „új” Bíróság tevékenységéről, mint például naprakész statisztikai
adatok, fényképek, rendezvények. Ezek sorában megtaláljuk a 2008. október 13-i
szemináriumot is, amelyen a Bíróság jelenét és a jövőbeli kilátásokat tárgyalták meg a
résztvevők.

