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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE (1) 

Az érintett Kormány értesítése a kérelemről 

Kérelme elfogadhatóságának előzetes vizsgálatát követően a Bíróság úgy határozott – az Eljárási 
Szabályzat 54.§ (2)  bek. b) pontjának megfelelően –, értesíti a Kormányt a kérelemről és felkéri, 
hogy nyújtsa be a kérelem egészének vagy valamely panasz(ok)nak az elfogadhatóságára és 
érdemére vonatkozó írásos észrevételeit. Ha a Bíróság részleges határozatot (partial decision) 
hozott, amelyben a kérelem többi részét elfogadhatatlannak nyilvánította, abban az esetben az 
elfogadhatatlannak nyilvánított panaszok vizsgálata befejeződött, azaz kérelme ezen részére 
vonatkozóan már ne küldjön további beadványokat. 

Az eljárás nemperes szakasza 

1. Jogi képviselet és jogsegély 

Az Eljárási Szabályzat 36.§ (2) és (4) bekezdése szerint az eljárás jelen szakaszában a kérelmezőt 
ügyvédnek kell képviselnie a Bíróság előtt, hacsak a Bíróság másképpen nem határoz. Amennyiben 
nehézségbe ütközne a képviseletet ellátó ügyvéd kiválasztása, e tekintetben a megyei vagy országos 
ügyvédi kamara tud segítséget nyújtani. Amennyiben Ön a jogi képviselethez szükséges anyagiakkal 
nem rendelkezik, ingyenes jogsegélyért folyamodhat a Bíróság jogsegély-rendszerének keretén belül 
(Eljárási Szabályzat 105.§ és azt követően). Jogsegélyt azonban a Bíróság csak olyan ügyek esetében 
nyújt, amelyek ténybeli és jogi megítélése bonyolult. A Bíróság által folyósítható jogsegély átalánydíj, 
amely általában nem fedezi az ügyvédi képviselet teljes költségét, inkább a költségekhez való 
hozzájárulásnak tekinthető. A jogsegély megadása nem jelenti azt, hogy a Bíróság jogi képviseletet is 
biztosít. Ügyvéd találása és meghatalmazása a kérelmező feladata. 

A nemperes szakaszban mód van személyes képviselet kérelmezésére. A kérelmet az Elnök bírálja el 
(Eljárási Szabályzat 36 § 2 in fine). 

2. Békés megegyezés 

Ha a felek kapnak békés megegyezési nyilatkozatot 

A Bíróság joggyakorlata alapján úgy tűnik, hogy az ügy egyezséggel lezárható, ha a felek elfogadják a 
csatolt Nyilatkozatban leírt feltételeket, és különösen, ha a Kormány kártérítést fizet a 
kérelmező(k)nek valamennyi káruk fedezésére, beleértve az ügy során felmerült költségeket és 
kiadásokat is. 

Kérem, tájékoztassa a Hivatalt 12 héten belül, hogy elfogadja-e az ajánlatot. Amennyiben igen, úgy 
küldje vissza a Nyilatkozatot dátummal és aláírással ellátva. Az Önével megegyező tartalmú levelet 
kapott a Kormány is, az oda küldött Nyilatkozatot másolatban mellékelem. 

Ha a felek nem kapnak békés megegyezési nyilatkozatot 

A Bíróság felkéri a feleket, hogy nyilatkozzanak a békés megegyezés lehetőségéről, és 12 héten belül 
tegyék meg ezzel kapcsolatos javaslatait (Eljárási Szabályzat 62.§). Amennyiben a felek elvileg 
hajlandóak egyezség kötésére, a Hivatal kész konkrét javaslattételre a feltételekről. Amennyiben a 
Kormány megegyezési javaslatot terjeszt elő, Önnek alkalma lesz azt véleményezni. Az Eljárási 
Szabályzat 62.§ (2) bek. szerinti, az ezen eljárás bizalmasságára vonatkozó követelmény miatt a 
békés megegyezésre vonatkozó valamennyi közlés külön iratba foglalandó, amelynek tartalmára 
utóbb, az ítélethozatalhoz vezető eljárás során, más beadványban hivatkozni nem szabad. 



3. Egyoldalú nyilatkozat 

Amennyiben a békés megegyezésre irányuló tárgyalások sikertelennek bizonyulnak, a Kormánynak 
lehetősége van arra, hogy egyoldalú nyilatkozatot tegyen. Egyoldalú nyilatkozat benyújtásakor a 
Bíróság az Egyezmény 37. Cikk 1. (c) paragrafusa alapján dönt arról, hogy folytatja-e az ügy 
vizsgálatát. Ha a kérelmező egyetért az egyoldalú nyilatkozat feltételeivel, a Bíróság az ügyet a békés 
megegyezésre irányuló eljárás keretén belül fogja vizsgálni. 

Az eljárás peres szakasza 

Amennyiben a felek nem egyeznek meg a megadott határnapig, az ügy ún. peres szakaszba kerül. Az 
Eljárási Szabályzat 36.§ (2) és (4) bekezdése szerint az eljárás ezen szakaszában a kérelmezőt 
ügyvédnek kell képviselnie a Bíróság előtt. Azonban éppúgy, mint a nemperes szakaszban, a 
kérelmező kifejezett kérésére az Elnök engedélyezheti a jogi képviselő nélküli eljárást. 

ADATVÉDELEM / AZ ÜGYEKHEZ VALÓ NYILVÁNOS HOZZÁFÉRÉS 

A Hivatal tájékoztatja Önt, hogy az ügyekhez tartozó iratok nyilvánosak1, kivéve a békés 
megegyezéssel kapcsolatos eljáráshoz fűződő dokumentumokat. Ezenfelül bizonyos iratok, mint a 
határozatok, ítéletek vagy tényvázlatok a Bíróság weboldalán is megtalálhatóak.  

Ebből következően bárki hozzáférhet az aktákban található információkhoz. Az akták a kérelmezői 
űrlapot tartalmazzák és minden olyan iratot, melyet a felek és a harmadik fél, ha van ilyen, a 
későbbiekben benyújtott. Amennyiben ezek az iratok neveket vagy személyes adatokat 
tartalmaznak, azok ilyen módon nyilvánosságra kerülhetnek. Az iratok tartalmazhatnak olyan 
információt is, amelyek alapján a bennük szereplő személyek azonosíthatóak akkor is, ha nincsenek 
közvetlenül megnevezve. 

Amennyiben ellenvetése van arra vonatkozóan, hogy az ügyben szereplő információhoz harmadik 
személy hozzáférjen, kérjük mielőbb tájékoztassa a Bíróságot az ezzel kapcsolatos igényéről. Minden 
ilyen kérést meg kell indokolni. Ezt követően az Elnök megvizsgálja a kérelmet és döntést hoz arra 
nézve, hogy megalapozott-e az ügyhöz való hozzáférés korlátozása – teljesen vagy részben2. 

Annak a félnek, amelyik szeretné nyilvánossá tenni az ügyben szereplő adatokat valamely harmadik 
fél számára, hivatkoznia kell a Bíróság adatvédelmi politikájára (www.echr.coe.int/privacy) és az ide 
vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogi kötelezettségekre3. 

 

 
1 

Eljárási Szabályzat 33. és 47. pont. 

2 
Az Eljárási Szabályzat 33(2) pontja szerint : "Egyes iratokhoz vagy azok részeihez való nyilvános hozzáférés korlátozható, 

amennyiben egy demokratikus társadalomban az erkölcshöz, közrendhez vagy nemzetbiztonsághoz fűződő érdek azt 

megkívánja, továbbá amennyiben a fiatalkorúak érdeke vagy a felek magánéletének védelme azt indokolja, vagy az Elnök 

véleménye szerint feltétlenül szükséges mértékben olyan különleges körülmények között, ahol a nyilvánosság sértené az 

igazságszolgáltatás érdekeit."
 

3 
Az Európa Tanács "Az egyének védelme a személyes adatok automatikus kezelésének összefüggésében" című, 108-as 

számú Egyezményének 6. cikke szerint: "Olyan személyes adatot, amely felfedi a személy faji eredetét, politikai 

véleményét, vallási vagy más meggyőződését, valamint olyan személyes adatot, amely a személy egészségével vagy 

szexuális életével kapcsolatos, nem lehet automatikusan kezelni, kivéve ha a nemzeti jog megfelelő biztosítékokat nyújt. 

Ugyanez vonatkozik a személy büntetett előéletével kapcsolatos személyes adatokra is."
 

http://www.echr.coe.int/privacy

