
 

 
 

HUN – 2016/1 
 

Eljárási Szabályzat 

47. §1  – Az egyéni kérelem tartalma 

1.  Az Egyezmény 34. Cikke szerint előterjesztett kérelmet a Hivatal által rendelkezésre bocsátott 
kérelmezői űrlapon kell benyújtani, hacsak a Bíróság erről másképp nem határoz. Tartalmaznia kell 
az űrlap vonatkozó részein kért adatokat, így 

(a) a kérelmező nevét, születési idejét, állampolgárságát és lakcímét, és amennyiben a kérelmező 
jogi személy vagy egyéb szervezet, annak teljes nevét, bejegyzésének vagy alapításának idejét, az 
(esetleges) cégbejegyzési számot és a hivatalos címet; 

(b)  az esetleges képviselő nevét, címét, telefon és fax számát, valamint email címét; 

(c)  amennyiben a kérelmező képviselő útján nyújtja be a kérelmet, a kérelmezőnek a Kérelmezői 
űrlap meghatalmazási rovatában elhelyezett, keltezéssel ellátott, eredeti aláírását, valamint 
ugyanabban a rovatban a képviselő eredeti aláírását, amely tanúsítja, hogy a meghatalmazást 
elfogadja; 

(d)  a Szerződő Fél (Felek) megnevezését, amely(ek) ellen a kérelem irányul; 

(e)  a tények tömör és világos leírását; 

(f)  a kérelmező által állított egyezmény- (ill. jegyzőkönyv-) sértés(ek) tömör és világos leírását és az 
azokat alátámasztó érveket; valamint 

(g)  annak tömör és világos leírását, hogy a kérelmező eleget tett az Egyezmény 35. Cikk (1) 
bekezdése szerinti elfogadhatósági követelményeknek. 

2.  (a)  Az 1 (e)-(g) pontokban említett és a kérelmezői űrlap idevágó részén kifejtett tényeknek 
elegendőeknek kell lenniük ahhoz, hogy a Bíróság meg tudja állapítani a kérelem jellegét és tartalmát 
további irat igénybevétele nélkül. 

(b)  A kérelmező a fenti adatokat mindamellett további részletekkel egészítheti ki a tények, az állított 
egyezménysértések és az érvek vonatkozásában. A kiegészítés nem haladhatja meg a 20 oldalt. 

3.1  A kérelmezői űrlapot a kérelmezőnek vagy képviselőjének alá kell írnia, és csatolni kell hozzá a 
következőket: 

(a)  a panaszolt bírósági vagy egyéb határozatok másolatait; 

(b)  azon iratok és határozatok másolatát, amelyek igazolják, hogy a kérelmező eleget tett az 
Egyezmény 35. Cikk (1) bekezdése szerint a vonatkozó határidő ill. a hazai jogorvoslatok kimerítése 
követelményének; 

(c)  más nemzetközi kivizsgálási ill. rendezési eljárásra vonatkozó iratok másolatát (amennyiben sor 
került ilyen eljárásra); 

(d)  amennyiben a kérelmező jogi személy vagy egyéb szervezet (ld. Eljárási Szabályzat 47. § 
(1) bek. a) pont), úgy okirati igazolását annak, hogy a kérelmet benyújtó egyén szervezeti képviselői 
jogosultsággal rendelkezik. 

1 A Bíróság által módosítva 2002. június 17-én és július 8-án, 2007. december 11-én, 2008. szeptember 22-én, 
2013. május 6-án, 2015. június 1-jén és október 5-én. 
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3.2  A kérelem alátámasztására benyújtott iratokat időrendben, folyamatos számozással és pontos 
megnevezéssel kell felsorolni. 

4.  Azok a kérelmezők, akik a kilétüket nem kívánják felfedni a nyilvánosság számára, erre nézve 
nyilatkozniuk kell, és megokolniuk, miért igényelnek kivételt az eljárás nyilvánosságának általános 
szabálya alól. A Bíróság az anonimitást engedélyezheti, vagy saját kezdeményezésére megadhatja 
azt. 

5.1  Amennyiben a kérelmező a fenti 1-3. pontokban foglalt követelményeknek nem tesz eleget, az 
azt eredményezheti, hogy a Bíróság nem vizsgálja meg a kérelmet, kivéve, ha 

(a)  a kérelmező elfogadható magyarázattal szolgál a mulasztását illetően; 

(b)  a kérelem ideiglenes intézkedés meghozatalára irányul; 

(c)  a Bíróság a saját kezdeményezésére- vagy a kérelmező kérésére másképpen határoz.  

5.2.  A Bíróság bármikor felszólíthatja a kérelmezőt arra, hogy meghatározott formában vagy módon 
további adatot vagy iratot nyújtson be adott határidőn belül. 

6.  (a)  Az Egyezmény 35. Cikk (1) bekezdése szempontjából a kérelem benyújtásának napja a jelen 
Szabály előírásainak megfelelően elkészített kérelmezői űrlap megküldésének a napja. A feladás 
napjának a postabélyegzőn szereplő keltezés számít. 

(b)  A Bíróság mindamellett indokolt esetben úgy határozhat, hogy más dátumot tekint a benyújtás 
napjának. 

7.  A kérelmezőknek tájékoztatniuk kell a Bíróságot bármely címváltozásról és a kérelmükkel 
kapcsolatos bármely egyéb körülményről. 


