
 

 
    

  
        

     
 

 
 

Ideiglenes intézkedések 

Mi az ideiglenes intézkedés? 

Eljárási Szabályzata 39. pontjának értelmében a Bíróság az Egyezmény bármelyik tagállama felé 
jelezhet ideiglenes intézkedést. Az ideiglenes intézkedés olyan sürgős intézkedés, amely a Bíróság 
megalapozott esetjogával összhangban csak akkor alkalmazható, ha helyrehozhatatlan kár közvetlen 
veszélye áll fenn (lásd Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, § 104, 
4 February 2005 and Paladi v. Moldova [GC], no. 39806/05, §§ 86-90, 10 March 2009). 

Ideiglenes intézkedésekre csak kivételes esetekben kerül sor: a legjellemzőbbek azok az esetek, 
amikor  

 életveszély (az Egyezmény 2. cikk hatálya alá tartozó állapot) vagy 

 az Egyezmény 3. cikke által tiltott bántalmazás (kínzás és embertelen vagy megalázó 
bánásmód) 

kockázata áll fenn.  

Kivételes esetekben az Egyezményben foglalt egyéb jogokkal kapcsolatban is alkalmazható. 

Az ideiglenes intézkedések többsége kitoloncolási vagy kiadatási eljárással, valamint a kérelmezők 
fogvatartási helyen való egészségi állapotával kapcsolatos.  

A Bíróság gyakorlatának megfelelően a Szabályzat 39. pontjának hatálya alá egyértelműen nem 
tartozó kérelmek, az idő előtti kérelmek és a hiányos/megalapozatlan kérelmek rendszerint nem 
kerülnek bíró elé határozathozatalra, és a Hivatal visszautasítja őket.  

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmek elbírálásának módja és ideje  

Ezek a kérelmek egyedi alapon, írásbeli eljárás keretében kerülnek vizsgálatra. A kérelmeket soron 
kívül kezelik, kivéve, ha azokat nyilvánvalóan késleltető szándékkal nyújtják be.  

A kérelmezőket a Bíróság ideiglenes intézkedéssel kapcsolatos határozatairól az ECHR Rule 39 
honlapján, faxon vagy postai úton tájékoztatják. Az elutasító határozatok ellen nincs helye 
fellebbezésnek.  

A 39. pont alapján jelzett ideiglenes intézkedés időtartama és feloldása  

Ideiglenes intézkedés a Bíróság előtti eljárás időtartamára vagy meghatározott időtartamra 
rendelhető el.  

A 39. pont szerinti intézkedés a Bíróság határozatával bármikor feloldható. Mivel az a Bíróság előtti 
eljáráshoz kapcsolódik, az intézkedés megszüntethető, ha a kapcsolódó alapkérelmet nem tartják 
fenn. 

Személyek tagállamba történő kitoloncolása 

Ha valakinek az ideiglenes intézkedés iránti kérelmét elutasítják és másik tagállamba szállítják, az illető 
szükség esetén új ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújthat be az ellen az állam ellen, illetve 
kérelemmel élhet az Egyezmény 34. cikke alapján. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=005
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68183
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91702
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