
 

 
    

  
       

     
 

 
 

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem benyújtására vonatkozó 
gyakorlati információk 

Hogyan léphet kapcsolatba a Bírósággal? 

A kérelmeket a Hivatal munkatársai hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között fogadják (Strasbourg helyi 
idő (GMT+1)). A 16 óra után beérkező kérelmek aznap rendszerint nem kerülnek elbírálásra. 

A hétvégén és munkaszüneti napokon beérkező kérelmek nem aznap, hanem a következő 
munkanapon kerülnek elbírálásra (lásd munkaszüneti és egyéb ünnepnapok listája). 

A kérelmeket az ECHR Rule 39 honlapon keresztül, faxon vagy postai úton kell elküldeni. A Bíróság az 
e-mailben küldött kérelmeket nem vizsgálja. 

 Weboldal cím https://r39.echr.coe.int  
Az oldallal kapcsolatos további információkat lásd alább. 

 Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmek fogadására fenntartott fax számok: 

+33 3 90 21 43 50 és 

+33 3 88 41 39 00 

Javasoljuk, hogy amennyiben tíz oldalt meghaladó faxot küld, ezt több részletben tegye meg 
annak hatékony befogadása és feldolgozása érdekében. 

 Postacím: 

European Court of Human Rights  
Council of Europe  
67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE 

Valamennyi faxon vagy postán megküldött kérelem első oldalán vastag betűvel kell szerepelnie az 
alábbi szövegnek:  

“Rule 39 – Urgent 

Kapcsolattartó személy (név és elérhetőség): …  

Kitoloncolási vagy kiadatási ügyekben a következő adatokat is meg kell adni: 

Kiutasítás és kitoloncolás várható ideje (pontos dátum, időpont és célország):…” 

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet a legfelsőbb szintű hazai döntést követően mielőbb be kell 
nyújtani, hogy a Bíróság és annak Hivatala részére elegendő idő álljon rendelkezésre az ügy 
vizsgálatára. A Bíróság érdemi lépéseket csak a kitoloncolás tervezett időpontját legalább egy 
munkanappal megelőzően beérkezett kérelmek esetében tehet. 

 

 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=
https://r39.echr.coe.int/


Szükséges adatok és iratok 

A kérelmet lehetőség szerint a Szerződő Felek valamely hivatalos nyelvén kell megfogalmazni. A 
kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat és iratokat. 

 A kérelmező vezetékneve 
 A kérelmező utóneve 
 A kérelmező jelenlegi címe 
 Születési dátum 
 Állampolgárság(ok) 
 Ha több kérelmező van, minden kérelmező vezeték-, ill. utónevét, címét, születési dátumát és 

állampolgárságát meg kell adni.  
 Amennyiben a kérelmezőnek van képviselője, a képviselő vezetékneve, utóneve és címe 
 Az állam(ok), amely ellen a kérelem irányul 

 

A. Az ideiglenes intézkedésre irányuló kérelem okai 

1. A jelenlegi helyzet részletes leírása 

2. A helyrehozhatatlan kár közvetlen veszélyének jellege 

3. Minden kapcsolódó irat másolata (friss orvosi jelentések, fényképek, a kérelmező 
kiszolgáltatottságát bizonyító iratok, a kérelmező helyzetével kapcsolatos sajtócikkek vagy 
beszámolók stb.) 

4. Kitoloncolás/kiutasítás/kiadatás esetén: 

a. A származási országból/célországból való távozás részletes indokai 

b. A származási országba/célországba való visszatéréstől való félelem okai 

c.  A Szerződő Államba való megérkezés időpontjára és körülményeire vonatkozó 
információk 

d. A célország 

e. A kitoloncolás/kiutasítás/kiadatás várható ideje 

f. Minden kapcsolódó irat másolata (házkutatási parancsok, elfogatóparancsok, 
büntetőítéletek, a kérelmezőre vonatkozó sajtócikkek vagy jelentések, országjelentések 
stb.) 

B. A Szerződő Államban folyó hazai eljárásokra vonatkozó információk: 

1. A hazai eljárásokra vonatkozó információk, beleértve a bírósági határozatok és 
fellebbezések időpontját és tartalmát is 

2. A hazai hatóságok előtti eljárásokra vonatkozó minden egyéb lényeges információ 

3. Minden kapcsolódó irat másolata (a nemzeti hatóságok határozatainak másolatai, bírósági 
határozatok, a nemzeti hatóságokhoz és bíróságokhoz benyújtott beadványok stb.) 

4. Kitoloncolás/kiutasítás/kiadatás esetén: 

a. A menekültügyi eljárásra vonatkozó információk, ha van ilyen 

b. Tájékoztatás a kitoloncolási eljárásról 

c. Az összes kapcsolódó irat másolata 

C. Az Egyezmény hivatkozott cikkei 



D. Amennyiben képviselő nyújtja be a kérelmet, megfelelően kitöltött meghatalmazási 
formanyomtatvány. A formanyomtatványt a kérelem benyújtását követően rövid időn belül 
utólag is csatolni lehet. Mindazonáltal, ideiglenes intézkedés iránti kérelmet csak a kérelmező 
hozzájárulásával lehet benyújtani a Bírósághoz.  

E. Ha az alapügyben a Bíróság már megkezdte az eljárást, a kérelemnek tartalmaznia kell a 
vonatkozó ügyszámot is. 

F. Minden egyéb, Ön által szükségesnek tartott adat és irat 

Fontos 

A fent említett adatok és iratok benyújtásának elmulasztása az ideiglenes intézkedés iránti kérelem 
megalapozatlanságának vagy hiányosságának megállapításához vezethet. A más iratokban vagy a 
hazai eljárásokban kifejtett érvekre való puszta hivatkozás nem elegendő. A fent említett adatokat és 
iratokat valamennyi kérelemhez csatolni kell. 

Hogyan nyújtsunk be kérelmet az ECHR Rule 39 honlapon keresztül? 

Az ECHR Rule 39 honlapon kizárólag az Eljárási Szabályzat 39. pont hatálya alá eső ideiglenes 
intézkedés iránti kérelmeket lehet benyújtani. Az ideiglenes intézkedések iránti kérelmet nem 
tartalmazó beadványok nem kerülnek vizsgálatra, és az ilyen, honlapon érkezett kérelmek azonnal 
lezárásra kerülnek. 

A honlap azokkal a kérelmezőkkel való levelezésre szolgál, akik ezen keresztül nyújtották be 
kérelmüket, egészen addig, amíg a Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről határozatot nem 
hoz. A honlapon keresztül közölt levelezést és határozatokat a Bíróság nem küldi meg postai úton a 
kérelmezőnek. A Bíróság a honlapot arra nem használja, hogy kapcsolatba lépjen azokkal a 
kérelmezőkkel, akik kérelmüket más módon, azaz faxon vagy postai úton nyújtották be. 

A kérelmek benyújtásához a kérelmezőknek ki kell tölteniük: 

 A "Kérelem címe" mezőt (A kérelmezőknek ebben a mezőben röviden ki kell fejteniük 
kérelmük tárgyát)" 

 A kérelmezőkre, a képviselőre és az érintett államra vonatkozó mezőket. 
 Kötelező legalább egy mellékletet benyújtani. Minden mellékletnek PDF formátumban kell 

lennie. Az iratok formátumára és méretére vonatkozó követelményekről további információ a 
Felhasználási feltételekben található. 

Fontos 

A kérelem benyújtását követően csak akkor küldhet további információkat vagy iratokat az ECHR Rule 
39 honlapon keresztül, amennyiben a Bíróság erre felkéri. 

A kérelem nyomonkövetése  

Az ideiglenes intézkedés benyújtása után a kérelmezőnek ill. képviselőjének tájékoztatási 
kötelezettsége keletkezik a Bíróság felé. Különösen fontos, hogy a késedelem nélkül tájékoztassák a 
Bíróságot a kérelmező helyzetében bekövetkezett változásokról (például, ha tartózkodási engedélyt 
kapott vagy visszatért származási országába). A képviselő köteles azonnal közölni a Bírósággal azt is, 
ha elveszítette kapcsolatát a kérelmezővel. 

Amennyiben a kérelmet az ECHR Rule 39 honlapon keresztül nyújtották be és azt a honlapon a 
kérelmezővel közölt határozatot követően lezárták, a Bírósághoz intézett további levelezést faxon 
vagy postai úton kell megküldeni. 

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=rule39
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