A Miniszteri Bizottság R (2000) 2. sz. ajánlása a tagállamok felé az Emberi Jogok Európai
Bírósága ítéletét követően egyes ügyek nemzeti szinten történő újbóli megvizsgálásáról és
megnyitásáról
(Elfogadta a Miniszteri Bizottság 2000. január 19-én, a Miniszteri Küldöttek 694. ülésén)

A Miniszteri Bizottság az Európa Tanács Alapszabályának 15.b cikkében foglaltak alapján,
Tekintettel arra, hogy az Európa Tanács célja a tagállamok közötti szorosabb egység megteremtése;
Figyelemmel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményre (a
továbbiakban "az Egyezmény");
Megjegyezve, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény ("az
Egyezmény") 46. cikke alapján a Szerződő Felek vállalják, hogy magukra nézve kötelezőnek tekintik
az Emberi Jogok Európai Bírósága ("a Bíróság") végleges ítéletét minden ügyben, amelyben félként
szerepelnek, és hogy a Miniszteri Bizottság ellenőrzi az ítélet végrehajtását;
Figyelemmel arra, hogy bizonyos körülmények között a fent említett kötelezettség a Bíróság által az
Egyezmény 41. cikke alapján megítélt igazságos elégtételen kívül egyéb intézkedések, és/vagy olyan
általános intézkedések meghozatalát teszi szükségessé, amelyek biztosítják, hogy a sértett fél lehetőleg - ugyanolyan helyzetbe kerüljön, mint amilyen helyzetben az Egyezmény megsértését
megelőzően volt (restitutio in integrum);
Megjegyezve, hogy a nemzeti jogrendben rendelkezésre álló eszközöket figyelembe véve az alperes
állam illetékes hatóságainak kell eldönteniük, hogy mely intézkedések a legalkalmasabbak az eredeti
állapot helyreállítására;
Megfontolva, hogy a Miniszteri Bizottságnak a bírósági ítéletek végrehajtásának ellenőrzése terén
szerzett gyakorlata azt mutatja, hogy kivételes körülmények között az ügy újbóli megvizsgálása, illetve
az eljárás újbóli megnyitása bizonyul a leghatékonyabb, ha nem az egyetlen eszköznek az eredeti
állapot helyreállításához;
I. A fenti megfontolások fényében felhívja a Szerződő Feleket arra, hogy - amennyiben lehetséges nemzeti szinten biztosítsanak megfelelő lehetőségeket az eredeti állapot helyreállítása érdekében;
II. Különösen a nemzeti jogrendszereik áttekintésére bátorítja a Szerződő Feleket annak biztosítása
érdekében, hogy lehetővé váljék az ügy újbóli megvizsgálása - beleértve az eljárás újbóli megnyitását
is - olyan esetekben, amikor a Bíróság megállapította a jogsértést, különösen akkor, ha:
(i) a szóban forgó hazai határozat miatt a sérelmet szenvedett fél továbbra is olyan, nagyon súlyos
negatív következményeket szenved el, amelyeket az igazságos elégtétel nem megfelelően orvosol, s
amelyek csak az ügy újbóli megvizsgálásával vagy megnyitásával szüntethetők meg, és
(ii) a Bíróság ítélete megállapítja, hogy
(a) a kifogásolt nemzeti határozat érdemben ellentétes az Egyezménnyel, vagy
(b) a megállapított jogsértés olyan súlyos eljárási hibák vagy hiányosságok miatt következett be,
amelyek komoly kétséget ébresztenek a panaszolt hazai eljárás kimenetelét illetően.

Forrás: http://www.lb.hu/embjog_t/ET000200.html

