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Universal, regional, national (domestic) – levels of 
protection? 

– Universal validity – the meaning of “universal” in the 
Universal Declaration of Human Rights

– National protection and implementation of human 

rights: the supremacy of domestic, national institutions 
and actors: “Human rights begin at home”

• Institutions, actors and processes (e.g. progressive realisation of 
economic, social and cultural rights)

– International and regional protection (and promotion?)



Universal, regional, nacional (interno) - níveis de 
protecção?

– Validade universal - o significado de “universal” na
Declaração Universal dos Direitos Humanos

– Protecção nacional e implementação dos direitos

humanos: a supremacia das instituições internas, 
nacionais e actores: “os direitos humanos começam em
casa”

• Instituições, actores e processos (por exemplo, a realização
progressiva de direitos económicos, sociais e culturais)

– Protecção internacional e regional (e promoção?)



Regional treaty mechanisms and domestic actors? 

• Treaty mechanisms – formal, legal systems

– Strengths – limitations?

– Relationships to national legal institutions? Complementary? 
Superior? (Return to this below)

• Who are the actors?

– Victims – individuals, groups?

– Lawyers

– Civil society groups – “benefactors”



Mecanismos do tratado regional e actores domésticos? 

• Mecanismos do Tratado - formais, sistemas

– Pontos fortes - limitações?

– Relacionamentos com instituições jurídicas nacionais? 
Complementar? Superior? (Voltar a isto abaixo)

• Quem são os actores?

– Vítimas – individuais, grupos?

– Advogados

– Grupos da Sociedade Civil – “benfeitores”



Regional systems - general

Regional systems

……..rest mainly on a single treaty, with additional protocols

……..give emphasis to individual complaints procedures and 
remedies for violations, and

……...their supervisory bodies have judicial powers; make 
judgments, decisions and award compensation



Sistemas Regionais - geral

Sistemas Regionais

…….. descansam principalmente num único tratado, com 
protocolos adicionais

…….. dão ênfase aos procedimentos de reclamações
individuais e soluções para violações, e

……... os seus órgãos de supervisão têm poderes judiciais; 
fazem julgamentos, decisões e concedem indemnizações



Three regional human rights treaty systems

– The Council of European: The European  Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
and the European Social Charter

• Other regional European systems: the European Union (extensive 
system) and the Organization for Security and Cooperation in Europe 
(minority protection)

– The AU: The African Charter on Human’s and People’s 
Rights (1981) with a Court since 2004

– The Organization of American States: The American 
Convention on Human Rights (1969/1978) with a Court



Três sistemas regionais de tratados de 
direitos humanos

– O Conselho da Europa: A Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais e a Carta Social Europeia

• Outros sistemas Europeus regionais: a União Europeia (sistema
extensivo) e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 
(protecção das minorias)

– A UA: A Carta Africana dos Direitos do Homem e do Povo
(1981) com um Tribunal desde 2004

– A Organização dos Estados Americanos: A Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (1969/1978) com um 
Tribunal



Regional human rights treaty systems

Why regional systems? Assumptions: 

– Helps to localise international human rights norms and standards: 
The assumption of regions as epistemic and/or cultural 
communities

– Regional systems are better suited to identify and handle human 
rights concerns of the region

– Regional human rights mechanisms (e.g. commissions, special 
rapporteurs, courts) better fit to implement human rights on the 
ground than international systems

• Discuss – are these assumptions feasible? 

The complementarity of regional systems? Diffusion of insight and learning



Sistemas regionais de tratados de direitos humanos

Porquê sistemas regionais? Premissas:

– Ajuda a localizar normas e padrões internacionais de direitos

humanos: A suposição de regiões como comunidades epistémicas e 
/ou culturais

– Os sistemas regionais são mais adequados para identificar e lidar 
com as preocupações de direitos humanos da região

– Mecanismos regionais de direitos humanos (por exemplo, comissões, 

relatores especiais, tribunais) mais adequados para implementar os

direitos humanos no terreno do que os sistemas internacionais

• Discutir - essas suposições são viáveis? 

A complementaridade dos sistemas regionais? Difusão de conhecimento e 

aprendizagem





Regional and national levels – interaction and interrelationships?

Some key concepts

• Human rights – implemented in national legal, cultural and 
political settings

• The demand for exhausting domestic legal remedies 

• The doctrine of margin of appreciation

• The doctrine of legal precedence

• The legitimacy of regional instruments (courts etc.)



Níveis regionais e nacionais - interacção e inter-relações?

Alguns conceitos-chave

• Direitos humanos - implementados em contextos legais, culturais
e políticos nacionais

• A demanda por recursos legais internos esgotados

• A doutrina da margem de apreciação

• A doutrina da precedência legal

• A legitimidade dos instrumentos regionais (tribunais, etc.)



The European  Convention for the Protection of HR 
and Fundamental Freedoms

• Adopted in 1950; entered into force in 1953

• Covers key civil and political rights: rule of law, freedom of 
speech, freedom of association, non-discrimination, etc.

• European system established as reaction to slowness of the UN 
system

• Used to have two institutions: Commission and court; now only 
Court

• Admissibility rules; exhausting domestic remedies

• Inter-state complaints (the Greece and Turkey cases)

• Private petitions

• The case-load, reforms

European Social Charter of 1961/1965: economic and social rights



A Convenção Europeia para a Protecção de DH e 
Liberdades Fundamentais

• Adoptada em 1950; entrou em vigor em 1953

• Abrange os principais direitos civis e políticos: Estado de direito, 

liberdade de expressão, liberdade de associação, não discriminação, 

etc.

• Sistema Europeu estabelecido como reacção à lentidão do sistema da 

ONU

• Costumava ter duas instituições: Comissão e tribunal; agora apenas

Tribunal

• Regras de admissibilidade; esgotados os recursos internos

• Queixas interestatais (os casos da Grécia e da Turquia)

• Petições privadas

• A carga de casos, reformas

Carta Social Europeia de 1961/1965: direitos económicos e sociais



The American Convention on  Human Rights

• The American Declaration of Human Rights (May1948, declaration of 
principles)

• American Declaration of Human Rights, adopted in 1969 (into force in 
1978, ratified by more than 25 states (not USA (signatory 1977), 
Canada). Additional Protocol in Economic, social and cultural rights 
(1988), entered into  force in 1999 (ratified by 16 out of 34 countries)

• Commission and court

– Commission can deal with individual petitions and inter-state complaints 

(art 28)

– Petitions can be made both by individuals and groups and NGOs (art 44)

– Court issues judgments in cases and issue advisory opinions on the 

articles of the Convention



A Convenção Americana de Direitos Humanos

• A Declaração Americana dos Direitos Humanos (Maio de 1948, declaração

de princípios)

• Declaração Americana dos Direitos Humanos, adoptada em 1969 (em vigor 

desde 1978, ratificada por mais de 25 Estados (não EUA (signatário em

1977), Canadá) Protocolo Adicional em Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais (1988), entrou em vigor em 1999 (ratificado por 16 dos 34 países)

• Comissão e Tribunal

– Comissão pode lidar com petições individuais e denúncias interestatais

(art 28)

– As petições podem ser feitas tanto por indivíduos como por grupos e 

ONGs (art. 44)

– Tribunal emite julgamentos em casos e emite pareceres consultivos
sobre os artigos da Convenção



The African Charter on Human and Peoples’ Rights

• The Charter was adopted in 1981 by OAU (after 2001, AU)
– entered into force on 21 October 1986; ratified by 54 states

– the “Banjul Charter”

• Supposed to reflect virtues and values of African traditions

• Commission, Court and Special mechanisms
– Six Special Rapporteurs who monitor, investigate and report on allegations 

of violations in member states of the AU
– Eleven working groups, committees or study groups that monitor and 

investigate human rights issues under the purview of the Commission



A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos

• A Carta foi adoptada em 1981 pela OUA (após 2001, UA)
– entrou em vigor em 21 de Outubro de 1986; ratificada por 54 Estados

– A “Carta de Banjul”

• Deveria reflectir virtudes e valores das tradições Africanas

• Commissão, Tribunal e Mecanismos especiais
– Seis Relatores Especiais que monitorizam, investigam e relatam

alegações de violações nos Estados membros da UA
– Onze grupos de trabalho, comités ou grupos de estudo que monitorizam e 

investigam questões de direitos humanos sob a alçada da Comissão.



The African Charter on Human and Peoples’ Rights

• Chapter I Proclaims rights
– Articles 2-18: Rights of individuals

• Equality (in protection by law); life, torture. Arbitrary arrest, fair trial freedom of 

conscience, access to information, right to assembly, movement, political rights, 

property, work, physical and mental health, education, protection of the family

– Articles 19-24: Rights of people

• Wealth and natural resources, right to development, peace and security, 

satisfactory environment favourable to development

• Chapter II Proclaims duties
– Articles 27-29

• Towards family and society (article 27); towards fellow beings without 

discrimination (article 28); article 29 (a number of duties)

• “Limitation” or “clawback” clauses:
• Article 10(1); “every individual shall have the right to association provided that he abides by 

the law”; 
• Article 9(2), “every individual shall have the right to express and disseminate his opinion 

within the law”



A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos

• Capítulo I Proclama direitos
– Artigos 2-18: Direitos dos indivíduos

• Igualdade (em protecção por lei); vida, tortura. Prisão arbitrária, julgamento

justo, liberdade de consciência, acesso à informação, direito à reunião, 

movimento, direitos políticos, propriedade, trabalho, saúde física e mental, 

educação, protecção da família

– Artigos 19-24: Direitos das pessoas

• Riqueza e recursos naturais, direito ao desenvolvimento, paz e segurança, 

ambiente satisfatório favorável ao desenvolvimento

• Capítulo II Proclama deveres
– Artigos 27-29

• Para a família e sociedade (artigo 27); para os seres humanos sem

discriminação (artigo 28); artigo 29 (um número de deveres)

• Cláusulas de “limitação” ou “clawback”:
• Artigo 10(1); “cada indivíduo terá o direito de associação, desde que cumpra a lei”; 
• Artigo 9(2), “cada indivíduo terá o direito de expressar e divulgar a sua opinião dentro da 

lei”



The Endorois case – on the 

right to development 

(Article 22)

• Pastoralist community (60,000 
indigenous people) 

• Resided in the Lake Bogoria
area, Kenya for the past 
centuries. 

• Forcefully eviction between 
1973-1979: create  Lake 
Bogoria Game Reserve: 
relocated in other sites of Rift 
Valley

• Material and spiritual impact, 
ancestral land



O caso dos Endorois -

sobre o direito ao

desenvolvimento (artigo 22)

• Comunidade pastoril (60.000 
indígenas)

• Residiram na área do Lago 
Bogoria, no Quénia, nos
últimos séculos.

• Despejo forçado entre 1973-
1979: criar a reserva de caça
do Lago Bogoria: realocado em
outros locais do Rift Valley

• Impacto material e espiritual, 
terra ancestral



The African Commission of Human Rights (articles 30-59)

• Established 1986 – worked since 1987 - 11 nationally nominated members 

elected by AU

• Promotes and protects human rights in 54 members stats of AU; Morocco 

rejoined the AU in 2017 as the 55th member, not yet ratified the Charter

• Accepts complaints (“communications”) from individuals, groups of 
individuals, non-governmental organizations, and States

• Considers periodic country reports and reports from members of the 

Commission and its Special Mechanisms

• Considers reports concerning country visits (“Special Missions”), 
dispatched to countries experiencing political or social unrest



A Comissão Africana dos Direitos Humanos (artigos 30-59)

• Estabelecida em 1986 - trabalhou desde 1987 - 11 membros nomeados

nacionalmente eleitos pela UA

• Promove e protege os direitos humanos em 54 Estados Membros da UA; 

Marrocos reintegrou-se à UA em 2017 como o 55º membro, ainda não

ratificou a Carta.

• Aceita denúncias (“comunicações”) de indivíduos, grupos de indivíduos, 

organizações não-governamentais e Estados

• Considera os relatórios e relatórios periódicos por país de membros da 

Comissão e seus Mecanismos Especiais

• Considera os relatórios sobre visitas a países ("Missões Especiais"), 

enviados a países em situação de conflito político ou social



The African Court on Human and People’s Rights (2004)

• Arusha from 2007 (started work in Addis Abeba in 2006 then moved)

• Regional human rights tribunal with advisory and legal jurisdiction concerning 

the interpretation and application of the African Charter  

• Complements and reinforces the functions of the African Commission

• Jurisdiction to hear cases of human right complaint that concern states that 

have ratified the Protocol of the Charter on the Establishment of an African 

Court on Human and Peoples’ Rights (by February 2018 – 8 states have 

accepted cases submitted by NGOs and individuals; 30 countries have 

ratified the protocol)



O Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos (2004)

• Arusha desde 2007 (começou a trabalhar em Addis Abeba em 2006, em

seguida, mudou-se)

• Tribunal Regional de Direitos Humanos com jurisdição consultiva e legal 

sobre a interpretação e aplicação da Carta Africana

• Complementa e reforça as funções da Comissão Africana

• Jurisdição para ouvir casos de queixas de direitos humanos que dizem
respeito a Estados que ratificaram o Protocolo da Carta sobre o 

Estabelecimento de um Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos
(até fevereiro de 2018 - 8 países aceitaram casos apresentados por ONGs e 

indivíduos; 30 países ratificaram o protocolo)



African Court: Recent statistics
As at 30th August 2017, the Court had received 147 applications and finalized 32 cases 

The Court delivered its first judgment in 2009 following an application dated 11 August 2008 by 
Michelot Yogogombaye against the Republic of Senegal



Tribunal Africano: Estatísticas recentes
Até 30 de Agosto de 2017, o Tribunal recebeu 147 pedidos e finalizou 32 processos

O Tribunal proferiu o seu primeiro acórdão em 2009 na sequência de um pedido apresentado em 11 
de Agosto de 2008 por Michelot Yogogombaye contra a República do Senegal.



Does it work?

• Types of cases

• Countries

• Violations found

• Does it work – the Endorois case and others?

• Requirements for effective human rights litigation by regional 
courts?



Funciona?

• Tipos de casos

• Países

• Violações encontradas

• Funciona – o caso Endorois e outros?

• Requisitos para litígios eficazes em matéria de direitos
humanos pelos tribunais regionais?
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