Új honlap
az Emberi Jogok Európai Bíróságának
50. évfordulójára

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 50. évfordulójáról több eseménnyel is
megemlékeznek az egész év során 2009-ben. Ezek egyike volt április 20-án annak a
speciális honlapnak a bemutatása, amelyet az ünnepi évforduló alkalmából hoztak létre, és
amelyet egész évben folyamatosan bővíteni és frissíteni fognak.
A honlap bemutatására azért ezen a napon került sor, mivel éppen 50 évvel ezelőtt, 1959.
április 20-án kezdte meg működését az Emberi Jogok Európai Bírósága, az Európa Tanács
fennállásának 10. évfordulóján.

A http://www.echr.coe.int/50/en címen elérhető honlap folyamatosan hírt ad az ünnepi év
eseményeiről, mint például a 2009. szeptember 20-ra tervezett nyílt napról. Ezen kívül a
Bíróság történetéről és jövőjéről szóló, valamint az Európa Tanács tagállamaival kapcsolatos
számos dokumentum is olvasható lesz a honlapon.
A 47 tagállam interaktív térképe segítségével alapvető információkat tudhatunk meg
minden tagállamról, például azt, hogy mikor ratifikálta az ország az Emberi Jogok Európai
Egyezményét, ki az ország bírája a Bíróságban, melyek a legfontosabb esetek, amelyek az
országgal kapcsolatban születtek, és melyek az országot érintő legjelentősebb statisztikai
adatok.

Virtuális látogatást tehetünk a Bíróságon, és hamarosan további interaktív oldalak is
elérhetőek lesznek egy multimédia blokkban, ahol videók, fényképek és podcast anyagok
lesznek elérhetőek.

-

Beszkennelt eredeti történeti dokumentumokat tekinthetünk meg, mint például a
Bíróság által 1960-ban elsőként vizsgált esetet (Lawless Írország ellen). A Bíróság
létrehozásáról szóló 1958-ban született ajánlás is felkerül a honlapra a Bíróság elnöke,
Jean-Paul Costa úr engedélyével.

-

Áttekinthetjük az eltelt 50 év tevékenységét és eredményeit a legfontosabb
dokumentumok segítségével: az Egyezmény előkészítő munkaanyagai, az Egyezmény
egyszerűsített változata, az ítéletek végrehajtásának éves jelentése, az esetjog, az
Egyezmény kiegészítései, a Bíróság Szabályzata, valamint a Bíróság jövőbeli
reformelképzelései.

-

A honlap képi megjelenítésének legfontosabb eleme az évfordulóra készített embléma,
amely az Emberi Jogi Palotát ábrázolja kiegészítve egy felirattal, amely arra hívja fel a
figyelmet, hogy a Bíróság munkája mögött egy elismert intézmény 50 évnyi folyamatos
tevékenysége áll, és amely tovább kívánja erősíteni ezt a szerepet.

A Bíróságot a szimbolikusan is sokatmondó átlátszó megjelenéssel ábrázolják strasbourgi
üveghomlokzatú épületével, amelynek formája utal egyúttal az igazságszolgáltatás
fokozataira is központi bejárati csarnokának két henger alakú tárgyalótermével.
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Az Európai Emberi Jogi Bíróságot az Európa Tanács tagállamai hozták létre 1959-ben az
Emberi Jogok Európai Egyezményében foglaltak megsértésének ellenőrzésére.

