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Έντυπο προσφυγής
Σχετικά με την παρούσα προσφυγή
Η παρούσα προσφυγή είναι ένα νομικό κείμενο και μπορεί να έχει επιπτώσεις στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες στο "Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής". Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία που αφορούν την περίπτωσή σας και ότι έχετε παράσχει όλα τα σχετικά έγγραφα.
Προειδοποίηση: Εάν η προσφυγή σας είναι ελλιπής, δεν θα γίνει αποδεκτή (βλ . Άρθρο 47 του Εσωτερικού Κανονισμού του Δικαστηρίου). Παρακαλώ σημειώστε ιδίως ότι το Άρθρο 47 παρ. 2 α) ορίζει ότι το έντυπο προσφυγής ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει στα αντίστοιχα μέρη μια συνοπτική έκθεση των πραγματικών περιστατικών, των ισχυριζόμενων παραβιάσεων και των πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις παραδεκτού. Το έντυπο προσφυγής θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο έτσι ώστε να μπορέσει το Δικαστήριο να καθορίσει τη φύση και το σκοπό της προσφυγής χωρίς να καταφύγει σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.
Παρακαλούμε λάβετε υπ’όψιν ότι το έντυπο προσφυγής θα λειτουργήσει σωστά μόνο με το πρόγραμμα Adobe Reader 9 (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.adobe.com).  Παρακαλούμε αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας  ένα αντίγραφο του εντύπου πριν το συμπληρώσετε χρησιμοποιώντας το Adobe Reader, στη συνέχεια εκτυπώστε το και ταχυδρομήστε το στο Δικαστήριο.
Ετικέτες με γραμμωτό κώδικα (Bar code)
Εάν έχετε ήδη λάβει ένα σετ ετικετών με γραμμωτό κώδικα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρακαλώ τοποθετήστε μία ετικέτα με γραμμωτό κώδικα στο κατωτέρω πλαίσιο.
Αριθμός καταχώρισης
Εάν έχετε ήδη λάβει έναν αριθμό καταχώρισης από το Δικαστήριο σχετικά με αυτές τις αιτιάσεις, παρακαλώ να τον επισημάνετε στο κατωτέρω πλαίσιο.
A. Ο προσφεύγων
A. The applicant
A.1. Φυσικό πρόσωπο
A.1. The applicant individual
Αυτό το τμήμα αναφέρεται μόνο σε προσφεύγοντες (φυσικά πρόσωπα). Εάν ο προσφεύγων είναι νομικό πρόσωπο, παρακαλώ πηγαίνετε στο τμήμα Α.2.
1. Επώνυμο
2. Όνομα / Ονόματα
5. Εθνικότητα
6. Διεύθυνση
7. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
8. Email (εάν υπάρχει)
π.χ. 31/12/1960 
3. Ημερομηνία γεννήσεως
H        H        M       M        E         E          E        E
9. Φύλο
αρσενικό 
θηλυκό 
4. Τόπος γεννήσεως
A.2. Νομικό πρόσωπο
A.2. The applicant organisation
Αυτό το τμήμα θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο εάν ο προσφεύγων είναι εταιρεία, ΜΚΟ, ένωση ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ συμπληρώστε και το τμήμα D.1.
10. Επωνυμία
11. Αριθμός μητρώου (εάν υπάρχει)
14. Έδρα
15. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
16. Email
12. Ημερομηνία σύστασης ή εγγραφής (εάν υπάρχει)
π.χ. 27/09/2012 
H        H        M       M        E         E          E        E
13. Δραστηριότητα
B. Κράτος / Κράτη εναντίον του οποίου / των οποίων στρέφεται η προσφυγή
B. State(s) against which the application is directed
17. Σημειώστε το όνομα / τα ονόματα του Κράτους / των Κρατών εναντίον του οποίου / των οποίων στρέφεται η προσφυγή 
ALB - Αλβανία
AND - Ανδόρα
ARM - Αρμενία
AUT - Αυστρία 
AZE - Αζερμπαϊτζάν
BEL - Βέλγιο
BGR - Βουλγαρία
BIH - Βοσνία και Ερζεγοβίνη
CHE - Ελβετία
CYP - Κύπρος 
CZE - Τσεχία
DEU - Γερμανία
DNK - Δανία
ESP - Ισπανία 
EST - Εσθονία 
FIN - Φινλανδία
FRA - Γαλλία
GBR - Ηνωμένο Βασίλειο
GEO - Γεωργία
GRC - Ελλάδα
HRV - Κροατία
HUN - Ουγγαρία
IRL - Ιρλανδία
ISL - Ισλανδία 
ITA - Ιταλία
LIE - Λιχτενστάιν
LTU - Λιθουανία
LUX - Λουξεμβούργο
LVA - Λετονία
MCO - Μονακό
MDA - Μολδαβία
MKD - Βόρεια Μακεδονία
MLT - Μάλτα
MNE - Μαυροβούνιο
NLD - Ολλανδία
NOR - Νορβηγία
POL - Πολωνία
PRT - Πορτογαλία
ROU - Ρουμανία
RUS - Ρωσία*
SMR - Άγιος Μαρίνος
SRB - Σερβία
SVK - Σλοβακία
SVN - Σλοβενία
SWE - Σουηδία
TUR - Τουρκία
UKR - Ουκρανία
* Στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, η Ρωσική Ομοσπονδία έπαψε να είναι συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
C. Εκπρόσωπος / Εκπρόσωποι φυσικού προσώπου
C. Representative of the individual applicant
Δεν είναι απαραίτητο τα φυσικά πρόσωπα να εκπροσωπούνται από δικηγόρο σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Εάν δεν εκπροσωπείται ο προσφεύγων, παρακαλώ πηγαίνετε στο τμήμα Ε.
Εάν υποβάλετε την προσφυγή στο όνομα κάποιου φυσικού προσώπου και δεν είστε δικηγόρος (εάν π.χ. είστε συγγενής, φίλος, δικαστικός συμπαραστάτης), συμπληρώστε το τμήμα C.1. Εάν είστε δικηγόρος, συμπληρώστε το τμήμα C. 2. Και στις δυο περιπτώσεις, παρακαλώ συμπληρώστε και το τμήμα C.3.  
C.1. Μη δικηγόρος
C.2. Non-lawyer
18. Ιδιότητα / σχέση
19. Επώνυμο
20. Όνομα / Ονόματα
21. Εθνικότητα
22. Διεύθυνση
23. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
24. Fax
25. Email
C.2. Δικηγόρος
C.2. Lawyer
26. Επώνυμο
27. Όνομα / Ονόματα
28. Εθνικότητα
29. Διεύθυνση
30. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
31. Fax
32. Email
C.3. Πληρεξούσιο 
D.3. Authority
Ο προσφεύγων μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε εκπρόσωπο να ενεργεί εξ ονόματός του θέτοντας την υπογραφή του στο κατωτέρω πλαίσιο 33. Ο εκπρόσωπος που έχει διορίσει πρέπει να δηλώσει ότι δέχεται να τον εκπροσωπήσει θέτοντας την υπογραφή του στο κατωτέρω πλαίσιο 35. 
Με το παρόν εξουσιοδοτώ το πρόσωπο που υποδεικνύεται παραπάνω να με εκπροσωπήσει στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σχετικά με την προσφυγή μου η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.
33. Υπογραφή προσφεύγοντα
34. Ημερομηνία 
π.χ. 27/09/2015
H        H        M       M        E         E          E        E
Με το παρόν δέχομαι να εκπροσωπήσω τον προσφεύγοντα στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σχετικά με την προσφυγή η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.
35. Υπογραφή του εκπροσώπου
36. Ημερομηνία
π.χ. 27/09/2015
H        H        M       M        E         E          E        E
Ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ του εκπροσώπου και του Δικαστηρίου
37. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για λογαριασμό eComms (εάν ο εκπρόσωπος χρησιμοποιεί ήδη eComms, παρακαλώ σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση (email)  για τον υπάρχοντα λογαριασμό eComms)
Συμπληρώνοντας αυτό το πεδίο συμφωνείτε να χρησιμοποιηθεί  το σύστημα eComms.
D. Εκπρόσωπος / Εκπρόσωποι νομικού προσώπου
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Εάν ο προσφεύγων είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει αυτό να εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου από κάποιον που νομιμοποιείται να ενεργεί εξ ονόματός του και για λογαριασμό του (π.χ. ένα διευθυντικό στέλεχος ή άλλον υπεύθυνο δεόντως εξουσιοδοτημένο). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εκπροσώπου του στο τμήμα D.1.  Εάν ο ως άνω εκπρόσωπος διορίζει δικηγόρο για να υπερασπιστεί το νομικό πρόσωπο, θα πρέπει επίσης να συμπληρωθούν και τα δυο τμήματα D.2. και D.3. 
D.1. Εκπρόσωπος του νομικού προσώπου
D.1. Organisation official
38. Ιδιότητα / σχέση (επισυνάψτε δικαιολογητικό)
39. Επώνυμο
40. Όνομα / Ονόματα
41. Εθνικότητα
42. Διεύθυνση
43. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
44. Fax
45. Email
D.2. Δικηγόρος
D.2. Lawyer
46. Επώνυμο
47. Όνομα / Ονόματα
48. Εθνικότητα
49. Διεύθυνση
50. Τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου διεθνούς κωδικού κλήσης)
51. Fax
52. Email
D.3. Πληρεξούσιο 
D.3. Authority
Ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου πρέπει να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε δικηγόρο που το υπερασπίζεται να ενεργεί εξ ονόματός του θέτοντας την υπογραφή του στο κατωτέρω πλαίσιο 53. Ο δικηγόρος που έχει διορίσει πρέπει να δηλώσει ότι δέχεται να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο θέτοντας την υπογραφή του στο κατωτέρω πλαίσιο 55. 
Με το παρόν εξουσιοδοτώ το πρόσωπο που υποδεικνύεται στο παραπάνω τμήμα D.2. να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σχετικά με την προσφυγή η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.
53. Υπογραφή του εκπροσώπου του νομικού προσώπου
54. Ημερομηνία
π.χ. 27/09/2015
H        H        M       M        E         E          E        E
Με το παρόν δέχομαι να εκπροσωπήσω το νομικό πρόσωπο στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σχετικά με την προσφυγή η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.
55. Υπογραφή του δικηγόρου
56. Ημερομηνία
π.χ. 27/09/2015
H        H        M       M        E         E          E        E
Ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ του εκπροσώπου και του Δικαστηρίου
57. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για λογαριασμό eComms (εάν ο εκπρόσωπος χρησιμοποιεί ήδη eComms, παρακαλώ σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση (email)  για τον υπάρχοντα λογαριασμό eComms)
Συμπληρώνοντας αυτό το πεδίο συμφωνείτε να χρησιμοποιηθεί το σύστημα eComms.
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Αντικείμενο της προσφυγής
Subject matter of the application
Αυτό το μέρος (τμήματα Ε, F και G) του εντύπου προσφυγής θα πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά, τις αιτιάσεις σας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων και την προθεσμία των τεσσάρων μηνών που ορίζει το Άρθρο 35 παρ. 1 της Σύμβασης. Είναι απαραίτητο να το συμπληρώσετε. Η ένδειξη "βλ. συνημμένο παράρτημα" δεν αρκεί. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το Άρθρο 47 παρ. 2 του Κανονισμού και τον πρακτικό οδηγό για την εισαγωγή προσφυγής καθώς και το "Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής".
E. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών
E. Statement of the facts
 58.
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Έκθεση των πραγματικών περιστατικών (συνέχεια)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Έκθεση των πραγματικών περιστατικών (συνέχεια)
 60.
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F. Έκθεση των προβαλλόμενων παραβιάσεων της Σύμβασης και / ή των Πρωτοκόλλων της, καθώς και των επιχειρημάτων σας
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Επικαλούμενο άρθρο
Επεξήγηση
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Έκθεση των προβαλλόμενων παραβιάσεων της Σύμβασης και / ή των Πρωτοκόλλων της, καθώς και των επιχειρημάτων σας (συνέχεια)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Επικαλούμενο άρθρο
Επεξήγηση 
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G. Συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις παραδεκτού που ορίζει το Άρθρο 35 παρ. 1 της Σύμβασης
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Για κάθε αιτίαση, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι έχετε ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα που υπήρχαν στη διάθεσή σας στο εν λόγω κράτος, συμπεριλαμβανομένων των εφέσεων / αναιρέσεων, καθώς επίσης αναφέρετε την ημερομηνία κατά την οποία η τελική απόφαση σε εθνικό επίπεδο εκδόθηκε και επιδόθηκε ή καθαρογράφηκε, έτσι ώστε να αποδείξετε ότι έχετε συμμορφωθεί με την προθεσμία των τεσσάρων μηνών.
 63. Αιτίαση
Πληροφορίες σχετικά με τα ένδικα μέσα που έχετε ασκήσει και την ημερομηνία της τελικής απόφασης
64. Υπάρχει ή υπήρχε στη διάθεσή σας ένδικο μέσο το οποίο δεν ασκήσατε;
62. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Ναι
Όχι
65. Εάν απαντήσατε “Ναι”, παρακαλώ αναφέρετε ποιο ένδικο μέσο δεν ασκήσατε και εξηγήστε τους λόγους
H. Πληροφορίες σχετικά με άλλα διεθνή όργανα που έχουν επιληφθεί της υπόθεσής σας (εάν υπάρχουν)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Έχετε υποβάλει κάποια από τις αιτιάσεις σας σε άλλη διαδικασία διερεύνησης ή επίλυσης διαφορών;
64. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Ναι
Όχι
67. Εάν απαντήσατε “Ναι”, παρακαλώ παραθέστε περίληψη της διαδικασίας (αιτιάσεις που έχουν υποβληθεί, όνομα του διεθνούς οργανισμού καθώς και ημερομηνία και φύση της όποιας απόφασης ελήφθη)
68. Έχετε (ο προσφεύγων) σήμερα, ή είχατε στο παρελθόν, άλλες προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου;
66. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Ναι
Όχι
69. Εάν απαντήσατε “Ναι”, παρακαλώ σημειώστε το σχετικό αριθμό (σχετικούς αριθμούς) προσφυγής στο κατωτέρω πλαίσιο
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I. Κατάλογος επισυναπτόμενων εγγράφων
I. List of accompanying documents
Θα πρέπει να επισυνάψετε πλήρη και ευανάγνωστα αντίγραφα όλων των εγγράφων. Κανένα έγγραφο δε θα σας επιστραφεί. Είναι επομένως προς το συμφέρον σας να υποβάλετε αντίγραφα, όχι πρωτότυπα. Θα ΠΡΕΠΕΙ:
- να παραθέσετε τα έγγραφα με χρονολογική σειρά και ανά διαδικασία,
- να αριθμήσετε τις σελίδες διαδοχικά, και
- να ΜΗ χρησιμοποιήσετε συρραπτικό, αυτοκόλλητη ταινία ή οτιδήποτε άλλο για να συνδέσετε τα φύλλα.
70. Στο κατωτέρω πλαίσιο, παρακαλώ να παραθέσετε τα έγγραφα με χρονολογική σειρά με περιεκτική περιγραφή. Αναγράψτε τον αριθμό σελίδας που αντιστοιχεί σε κάθε έγγραφο
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ.
Άλλα σχόλια
Any other comments
Έχετε άλλα σχόλια σχετικά με την προσφυγή σας;
71. Σχόλια
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
Δήλωση και υπογραφή
Declaration and signature
Δηλώνω με ευσυνειδησία και εντιμότητα ότι οι παρεχόμενες στην παρούσα προσφυγή πληροφορίες είναι ακριβείς.
72. Ημερομηνία 
π.χ. 27/09/2015
H        H        M       M        E         E          E        E
Ο προσφεύγων (Οι προσφεύγοντες) ή ο εκπρόσωπος (οι εκπρόσωποι) του προσφεύγοντα πρέπει να υπογράψουν στο κατωτέρω πλαίσιο.
73. Υπογραφή / Υπογραφές          Προσφεύγων (Προσφεύγοντες)          Εκπρόσωπος (Εκπρόσωποι) – Επιλέξτε ανάλογα με την περίσταση
Επιβεβαίωση αλληλογραφίας
Confirmation of correspondent
Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας προσφεύγοντες ή περισσότεροι από ένας εκπρόσωποι, παρακαλώ σημειώστε το όνομα και τη διεύθυνση ενός προσώπου με το οποίο το Δικαστήριο θα αλληλογραφεί. Εάν ο προσφεύγων έχει εκπρόσωπο, το Δικαστήριο θα αλληλογραφεί μόνο με τον εκπρόσωπό του (είτε αυτός είναι δικηγόρος είτε όχι).
74. Όνομα και διεύθυνση           Προσφεύγοντα          Εκπροσώπου - Επιλέξτε ανάλογα με την περίσταση
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Το συμπληρωμένο έντυπο προσφυγής θα πρέπει να υπογραφεί και να αποσταλεί ταχυδρομικώς στην κατωτέρω διεύθυνση:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
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