
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Γενική παρουσίαση των ασφαλιστικών μέτρων 

Τι είναι τα ασφαλιστικά μέτρα; 

Το Δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου, να υποδείξει 
ασφαλιστικά μέτρα σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο Κράτος της Σύμβασης. Τα ασφαλιστικά μέτρα 
είναι επείγοντα μέτρα τα οποία, σύμφωνα με την πάγια πρακτική του Δικαστηρίου, εφαρμόζονται 
μόνο όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης (βλ. Mamatkulov and Askarov 
v. Turkey [GC], υπ’ αριθμ. 46827/99 και 46951/99, § 104, 4 Φεβρουαρίου 2005 και Paladi v. Moldova 
[GC], υπ’αριθμ. 39806/05, §§ 86-90, 10 Μαρτίου 2009).  

Τα ασφαλιστικά μέτρα εφαρμόζονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι πιο χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις είναι εκείνες στις οποίες υπάρχουν φόβοι: 

 απειλής για τη ζωή (περίπτωση που εμπίπτει στο Άρθρο 2 της Σύμβασης) ή 
 κακομεταχείρισης που απαγορεύεται από το Άρθρο 3 της Σύμβασης (απαγόρευση 

βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης). 

Σε ακόμη πιο εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε ορισμένα αιτήματα που 
σχετίζονται με άλλα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση.  

Η πλειονότητα των ασφαλιστικών μέτρων που υποδεικνύονται, αφορούν σε διαδικασίες απέλασης ή 
έκδοσης ή στην κατάσταση της υγείας των προσφευγόντων σε χώρους κράτησης.  

Σύμφωνα με την πρακτική του Δικαστηρίου, αιτήματα που σαφώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Άρθρου 39, πρόωρα αιτήματα και ελλιπή/μη τεκμηριωμένα αιτήματα συνήθως δεν 
υποβάλλονται σε δικαστή για λήψη απόφασης και απορρίπτονται. 

Τρόπος και χρονική περίοδος κατά την οποία εξετάζονται τα αιτήματα 
ασφαλιστικών μέτρων  

Τα αιτήματα ασφαλιστικών μέτρων εξετάζονται ατομικά σε γραπτή διαδικασία. Αντιμετωπίζονται 
κατά προτεραιότητα, εκτός εάν το αίτημα προφανώς αποσκοπεί σε τακτική καθυστέρησης.  

Οι προσφεύγοντες ενημερώνονται για τις αποφάσεις του Δικαστηρίου σχετικά με αιτήματα 
ασφαλιστικών μέτρων μέσω του ECHR Rule 39 Site, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Δεν προβλέπεται έφεση 
κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν την εφαρμογή του Άρθρου 39. 

Διάρκεια και άρση των ασφαλιστικών μέτρων που υποδεικνύονται βάσει 
του Άρθρου 39  

Τα ασφαλιστικά μέτρα ενδέχεται να υποδειχθούν για τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του 
Δικαστηρίου ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα.  

Υπόδειξη σύμφωνα με το Άρθρο 39 μπορεί να αρθεί ανά πάσα στιγμή με απόφαση του Δικαστηρίου. 
Ειδικότερα, δεδομένου ότι μια υπόδειξη βάσει του Άρθρου 39 συνδέεται με τη διαδικασία ενώπιον 
του Δικαστηρίου, το μέτρο μπορεί να αρθεί εάν η προσφυγή δεν συνεχίζει.  

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=001-68183
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91702
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Απομάκρυνση ατόμου σε Κράτος μέλος 

Όταν ένα πρόσωπο, του οποίου το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων έχει απορριφθεί, απομακρύνεται 
σε άλλο Κράτος μέλος, μπορεί, εάν είναι απαραίτητο, να υποβάλει νέο αίτημα κατά του Κράτους 
αυτού σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου ή προσφυγή σύμφωνα με το 
Άρθρο 34 της Σύμβασης. 
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