
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Πρακτικές οδηγίες όσον αφορά την υποβολή αιτήματος 
προσωρινών μέτρων 

Πώς να επικοινωνήσετε με το Δικαστήριο;  

Τα αιτήματα παραλαμβάνονται από το προσωπικό της Γραμματείας Δευτέρα έως Παρασκευή από 
τις 8 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. (τοπική ώρα Στρασβούργου: GMT+1). Τα αιτήματα που 
παραλαμβάνονται μετά τις 4.00 μ.μ. κατά κανόνα δεν εξετάζονται αυθημερόν.  

Τα αιτήματα που παραλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες αργίας δεν εξετάζονται 
εκείνες τις ημέρες. Θα εξεταστούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα. (βλ. Κατάλογος αργίων). 

Tα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται μέσω του ECHR Rule 39 Site, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Το 
Δικαστήριο δεν εξετάζει αιτήματα που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).  

• Η διεύθυνση του ιστοτόπου είναι https://r39.echr.coe.int 
Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τον ιστότοπο, βλ. παρακάτω. 

• Οι αριθμοί φαξ που προορίζονται αποκλειστικά για την αποστολή αιτημάτων είναι: 
+33 3 90 21 43 50 και  
+33 3 88 41 39 00 

Συνιστάται κάθε φαξ που υπερβαίνει τις 10 σελίδες να αποστέλλεται τμηματικά, ώστε να 
παραληφθεί και να επεξεργαστεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 

• Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:  
Cour européenne des droits de l’homme  
Conseil de l’Europe  
67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE 

Σε όλα τα αιτήματα που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικώς πρέπει να σημειώνεται, στην πρώτη 
σελίδα του εγγράφου, με έντονα γράμματα, το εξής: 

« Rule 39 – Urgent 

Όνομα υπευθύνου (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας):... 

Σε περιπτώσεις απέλασης ή έκδοσης, πρέπει επίσης να διευκρινιστούν τα εξής: 

Ημερομηνία και ώρα απέλασης/έκδοσης και προορισμός:... » 

Τα αιτήματα προσωρινών μέτρων θα πρέπει κανονικά να παραλαμβάνονται το συντομότερo δυνατόν 
μετά τη λήψη τελεσίδικης εσωτερικής απόφασης, προκειμένου το Δικαστήριο και η Γραμματεία του 
να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για την εξέταση του ζητήματος. Σε υποθέσεις απέλασης ή 
έκδοσης, το Δικαστήριο ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα να εξετάσει αιτήματα που 
παραλαμβάνονται λιγότερο από μία εργάσιμη ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία 
και ώρα απομάκρυνση. 

 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=fre
https://r39.echr.coe.int/
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Απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα 

Εφόσον αυτό είναι εφικτό, τα αιτήματα πρέπει να έχουν συνταχθεί σε μια από τις επίσημες γλώσσες 
των Συμβαλλόμενων Μερών. Πρέπει να συμπεριλάβουν τις εξής πληροφορίες και έγγραφα: 

 Όνομα/ονόματα του/της προσφεύγοντος/-ούσας 
 Επώνυμο/α του/της προσφεύγοντος/-ούσας  
 Τρέχουσα διεύθυνση του/της προσφεύγοντος/-ούσας 
 Ημερομηνία γέννησης 
 Υπηκοότητα/-ες 

 Εάν υπάρχουν πάνω από ένας προσφεύγοντες, « Όνομα/ονόματα », « Επώνυμο/-α », 
«Τρέχουσα διεύθυνση», «Ημερομηνία γέννησης» και «Υπηκοότητα/-ες» του κάθε 
προσφεύγοντα 

 Όνομα/ονόματα του/της εκπροσώπου, εάν υπάρχει 
 Κράτος/-η κατά το/τα οποίο/-α στρέφεται το αίτημα 

Α. Λόγοι του αιτήματος προσωρινών μέτρων  
1. Λεπτομερής περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης  
2. Φύση του ισχυριζόμενου επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης  
3. Αντίγραφο όλων των σχετικών εγγράφων (πρόσφατα ιατρικά έγγραφα, 

φωτογραφίες, έγγραφα που αποδεικνύουν την ευαλωτότητα του προσφεύγοντος, 
άρθρα από τον τύπο ή εκθέσεις που σχετίζονται με την κατάσταση του 
προσφεύγοντος κλπ.) 

4. Σε περιπτώσεις απομάκρυνσης/απέλασης/έκδοσης: 
α. Ακριβείς λόγοι της αναχώρησης από την χώρα προέλευσης/χώρα 

προορισμού 
β. Λόγοι για τους οποίους υπάρχει φόβος επιστροφής στην χώρα 

προέλευσης/χώρα προορισμού  
γ. Πληροφορίες όσον αφορά την ημερομηνία και τις συνθήκες της άφιξης στο 

Κράτος μέλος  
δ. Χώρα προορισμού 
ε. Προβλεπόμενη ημερομηνία απομάκρυνσης/απέλασης/έκδοσης 
στ. Αντίγραφο όλων των σχετικών εγγράφων (εντάλματα έρευνας, εντάλματα 

σύλληψης, ποινικές καταδίκες, άρθρα από τον τύπο ή εκθέσεις που 
αφορούν τον προσφεύγοντα, εκθέσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη χώρα 
κλπ.) 

Β. Πληροφορίες όσον αφορά τις εσωτερικές ένδικες διαδικασίες στο Κράτος μέλος  
1. Πληροφορίες όσον αφορά τις εσωτερικές ένδικες διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων και της ημερομηνίας και του περιεχομένου των δικαστικών 
αποφάσεων και προσφυγών 

2. Οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία όσον αφορά τις ένδικες διαδικασίες ενώπιον 
των εθνικών αρχών 

3. Αντίγραφο όλων των σχετικών εγγράφων (αντίγραφα αποφάσεων των εθνικών 
αρχών, των δικαστικών αποφάσεων, των αιτήσεων προς τις εθνικές αρχές και 
δικαστήρια κλπ.) 

4. Σε περιπτώσεις απομάκρυνσης/απέλασης/έκδοσης: 
α. Πληροφορίες όσον αφορά την διαδικασία ασύλου, εάν υπάρχει 
β. Πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία απέλασης  
γ. Αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων  
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Γ. Άρθρα της Σύμβασης στα οποία αναφέρεται το αίτημα  
Δ. Πληρεξούσιο σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από έναν εκπρόσωπο. Το έντυπο 

αυτό μπορεί να αποσταλεί και ύστερα από την υποβολή του αιτήματος, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Ωστόσο, τα αιτήματα για προσωρινά μέτρα πρέπει να υποβάλλονται στο 
Δικαστήριο με τη συναίνεση του προσφεύγοντος 

Ε. Αριθμός προσφυγής από το Δικαστήριο, εάν υπάρχει ήδη, σε σχέση με το παρόν αίτημα  
ΣΤ. Κάθε άλλη πληροφορία και έγγραφο που θεωρείτε αναγκαία 

Σημαντικό 

Εάν παραλείψετε να υποβάλετε τις ανωτέρω πληροφορίες και έγγραφα, μπορεί το Δικαστήριο να 
θεωρήσει ότι το αίτημά σας για προσωρινά μέτρα είναι μη τεκμηριωμένο ή ελλιπές. Μια απλή 
παραπομπή σε ισχυρισμούς που προέρχονται από άλλα έγγραφα ή εσωτερικές αποφάσεις δεν αρκεί. 
Είναι θεμελιώδες να συνοδεύονται τα αιτήματα από το σύνολο των πληροφορίων και εγγράφων που 
αναφέρονται πιο πάνω.  

 

Κανόνες υποβολής αιτήματος μέσω του ECHR Rule 39 Site 

Το ECHR Rule 39 Site πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την υποβολή αιτημάτων για 
προσωρινά μέτρα βάσει του Άρθρου 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου. Οι πληροφορίες και τα 
έγγραφα που δεν αφορούν αιτήματα προσωρινών μέτρων δεν θα εξεταστούν και τα αιτήματα 
αυτά θα περατωθούν αμέσως στον ιστότοπο.  

Αυτός ο ιστότοπος θα χρησιμεύσει για την ανταλλαγή αλληλογραφίας με τους προσφεύγοντες που 
υπέβαλαν το αίτημά τους μέσω αυτού, και αυτό ώσπου ληφθεί απόφαση επί του αιτήματος 
προσωρινών μέτρων. Η αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένη και η αποστολή τυχόν διοικητικής ή 
δικαστικής απόφασης, που θα γίνει μέσω αυτού του ιστοτόπου δεν θα αποσταλεί και με κανονικό 
ταχυδρομείο. Το Δικαστήριο δεν θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για να επικοινωνήσει με 
προσφεύγοντες που υπέβαλαν το αίτημά τους με άλλους τρόπους, δηλαδή με φαξ ή ταχυδρομικώς.  

Για να υποβάλουν ένα αίτημα, θα πρέπει οι προσφεύγοντες (απαραιτήτως): 

 Να συμπληρώσουν το πεδίο «Title of the request» (Οι προσφεύγοντες πρέπει να 
χρησιμοποιούν αυτό το πεδίο για να εξηγήσουν εν συντομία ποια είναι η αιτία του 
αιτήματος) 

 Να συμπληρώσουν τα πεδία που αφορούν τους προσφεύγοντες, τον εκπρόσωπο και το 
ενδιαφερόμενο Κράτος)  

 Να αποστείλουν τουλάχιστον ένα συνημμένο έγγραφο. Όλα τα συνημμένα έγγραφα θα 
πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις ως 
προς τη μορφή και το μέγεθος των εγγράφων, παρακαλώ να συμβουλευτείτε το έγγραφο 
Όροι και προϋποθέσεις. 

Σημαντικό 

Μετά την υποβολή του αιτήματός σας δε θα μπορέσετε να αποστείλετε περαιτέρω πληροφορίες ή 
έγγραφα μέσω του ECHR Rule 39 Site, παρά μόνο κατόπιν αίτησης από το Δικαστήριο.  

 

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

Αφού υποβληθεί το αίτημα για προσωρινά μέτρα, ο προσφεύγων ή ο εκπρόσωπός του καλούνται να 
παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Είναι απαραίτητο, ιδίως, να ενημερωθεί αμέσως το 
Δικαστήριο για κάθε αλλαγή στο διοικητικό καθεστώς του προσφεύγοντος ή για άλλες περιστάσεις 
(για παράδειγμα, αν χορηγηθεί άδεια παραμονής στον προσφεύγοντα ή αν επιστρέψει στη χώρα 
καταγωγής). Ο εκπρόσωπος του προσφεύγοντος πρέπει επίσης να ενημερώσει αμέσως και 
αυτοβούλως το Δικαστήριο για κάθε τυχόν διακοπή επικοινωνίας με τον πελάτη του.  

Εάν το αίτημα υποβλήθηκε μέσω του ECHR Rule 39 Site και τερματίστηκε σε αυτόν τον ιστότοπο 
κατόπιν κοινοποίησης της απόφασης στον προσφεύγοντα, η μεταγενέστερη αλληλογραφία προς το 
Δικαστήριο θα πρέπει να αποσταλεί με φαξ ή ταχυδρομικώς.  
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