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Πληροφορίες για τους προσφεύγοντες
Κοινοποίηση της προσφυγής στην εγκαλούμενη Κυβέρνηση 
Μετά την προκαταρκτική εξέταση του παραδεκτού της προσφυγής, το Δικαστήριο αποφάσισε, 
βάσει του άρθρου 54 παρ. 2 β) του Κανονισμού, να καλέσει την Κυβέρνηση να υποβάλει γραπτές 
παρατηρήσεις επί του παραδεκτού και επί της ουσίας είτε του συνόλου της υπόθεσης είτε μιας ή 
πολλών αιτιάσεων που έχετε εγείρει. Εάν έχει ληφθεί επί μέρους απόφαση με την οποία 
κηρύσσεται απαράδεκτο το υπόλοιπο της προσφυγής, η εξέταση της σχετικής αιτίασης / των 
σχετικών αιτιάσεων έχει πλέον περατωθεί και δε θα χρειαστεί να υποβάλετε άλλες παρατηρήσεις 
όσον αφορά αυτό το μέρος της προσφυγής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

1.  Νομικός παραστάτης και νομική βοήθεια 
Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 και παρ. 4 του Κανονισμού, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, 
πρέπει ο προσφεύγων να εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου από δικηγόρο, εκτός εάν το 
Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην ανεύρεση δικηγόρου, 
μπορεί ενδεχομένως να σας βοηθήσει ο εθνικός ή τοπικός δικηγορικός σύλλογος. Εάν δεν έχετε 
επαρκή εισοδήματα για να διορίσετε δικηγόρο, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε νομική βοήθεια 
βάσει του συστήματος που εφαρμόζεται από το Δικαστήριο (άρθρα 105 επ. του Κανονισμού). 
Ωστόσο, κατά κανόνα, η νομική βοήθεια δε χορηγείται παρά μόνο σε υποθέσεις που εγείρουν 
περίπλοκα πραγματικά και νομικά ζητήματα και όχι σε υποθέσεις με επαναλαμβανόμενο 
χαρακτήρα. Επιπλέον, το Δικαστήριο καταβάλλει βάσει του συστήματος αυτού ένα συνολικό ποσό 
ως συνδρομή στα έξοδα της νομικής εκπροσώπησης. Τέλος, το γεγονός ότι σας χορηγήθηκε η 
νομική βοήθεια δε σημαίνει ότι το Δικαστήριο θα ορίσει εκπρόσωπο για τον προσφεύγοντα. Η 
εύρεση και επιλογή εκπροσώπου είναι ευθύνη του προσφεύγοντα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξώδικης επίλυσης, μπορείτε να αιτηθείτε να εκπροσωπήσετε ο 
ίδιος τον εαυτό σας. Κάθε τέτοιο αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στον Πρόεδρο προς εξέταση 
(άρθρο 36 παρ. 2 in fine του Κανονισμού).

2.  Φιλικοί διακανονισμοί
Εάν σας έχει σταλεί δήλωση φιλικού διακανονισμού
Υπό το πρίσμα της νομολογίας και της πρακτικής του Δικαστηρίου, φαίνεται ότι η υπόθεση αυτή θα 
μπορούσε να διευθετηθεί αν τα μέρη αποδεχθούν τους όρους της επισυναπτόμενης δήλωσης και, 
ειδικότερα, αν η Κυβέρνηση καταβάλλει στον προσφεύγοντα / στους προσφεύγοντες ένα ποσό το 
οποίο καλύπτει τυχόν ζημίες, μαζί με οποιεσδήποτε δαπάνες και έξοδα.

Καλείστε να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Δικαστηρίου εντός δώδεκα εβδομάδων εάν 
αποδέχεστε αυτήν την πρόταση. Εάν ναι, καλείστε να επιστρέψετε την επισυναπτόμενη δήλωση, 
δεόντως χρονολογημένη και υπογεγραμμένη. Μια επιστολή με τους ίδιους όρους έχει σταλεί στην 
Κυβέρνηση και θα βρείτε συνημμένα αντίγραφο του σχεδίου δήλωσης που της έχει σταλεί.

Εάν δε σας έχει σταλεί δήλωση φιλικού διακανονισμού
Και τα δύο μέρη καλούνται να υποδείξουν εντός δώδεκα εβδομάδων να κλείσουν την υπόθεση με 
φιλικό διακανονισμό και να υποβάλουν σχετικές προτάσεις επ’αυτού (άρθρο 62 του Κανονισμού). 
Εάν τα μέρη ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε διακανονισμό, η Γραμματεία μπορεί ενδεχομένως να 
υποβάλει πρόταση για τους όρους του διακανονισμού. Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση υποβάλει 
τέτοιες προτάσεις, θα έχετε τη δυνατότητα να τις σχολιάσετε. Βάσει του άρθρου 62 παρ. 2 του 
Κανονισμού, οι διαπραγματεύσεις ως προς τον φιλικό διακανονισμό είναι αυστηρά εμπιστευτικές 
και οι παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να αναπτύσσονται σε 



ξεχωριστό έγγραφο, στο περιεχόμενο του οποίου δεν πρέπει να γίνεται μνεία στις παρατηρήσεις 
που υποβάλλονται στα πλαίσια της κύριας διαδικασίας.

3.  Μονομερής δήλωση 
Κατά κανόνα, εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για φιλικό διακανονισμό, η Κυβέρνηση έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει μονομερή δήλωση. Κάθε φορά που η Κυβέρνηση υποβάλλει μονομερή 
δήλωση, το Δικαστήριο κρίνει, σύμφωνα με το Άρθρο 37 παρ. 1 γ) της Σύμβασης, εάν 
δικαιολογείται ή όχι να συνεχίσει την εξέταση την προσφυγής. Στην περίπτωση που ο προσφεύγων 
δεχτεί τους όρους της μονομερούς δήλωσης, το Δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση 
ακολουθώντας τη διαδικασία για φιλικό διακανονισμό.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε περίπτωση που τα μέρη δε διευθετήσουν την υπόθεση μέχρι την ορισμένη ημερομηνία, θα 
ξεκινήσει η δικαιοδοτική διαδικασία, περίπτωση κατά την οποία ο προσφεύγων θα πρέπει να 
εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου από "δικηγόρο", βάσει του άρθρου 36 παρ. 2 και 4 του 
Κανονισμού. Όπως και στη διαδικασία εξώδικης επίλυσης, μπορείτε να αιτηθείτε και σε αυτό το 
στάδιο της διαδικασίας να εκπροσωπήσετε ο ίδιος τον εαυτό σας. Κάθε τέτοιο αίτημα θα 
υποβληθεί στον Πρόεδρο προς εξέταση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παρακαλώ σημειώστε ότι όλα τα έγγραφα των φακέλων των υποθέσεων είναι δημόσια1, εκτός από 
εκείνα που σχετίζονται με τη διαδικασία φιλικού διακανονισμού. Επιπλέον, ορισμένα έγγραφα, 
όπως αποφάσεις ή εκθέσεις των πραγματικών περιστατικών, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 
Δικαστηρίου στο διαδίκτυο. 

Συνεπώς, οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες στους φακέλους των 
υποθέσεων, οι οποίοι περιέχουν το έντυπο προσφυγής και όλα τα έγγραφα που προστέθηκαν 
αργότερα από τα μέρη και παρεμβαίνοντες στη διαδικασία, εάν υπάρχουν. Εάν αυτά τα έγγραφα 
αναφέρουν ονόματα ή προσωπικά δεδομένα, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να 
αποκαλυφθούν, να μεταφραστούν και να διαδοθούν. Το περιεχόμενο του φακέλου μπορεί επίσης 
να επιτρέψει την αναγνώριση ατόμων που δεν ονομάζονται άμεσα.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση για το γεγονός ότι αυτό το υλικό είναι προσβάσιμο και 
επιθυμείτε να ζητήσετε παρέκκλιση, πρέπει να ενημερώσετε το Δικαστήριο το συντομότερο 
δυνατό. Πρέπει να δώσετε βάσιμους λόγους για να δικαιολογήσετε μια τέτοια εξαίρεση. Στη 
συνέχεια, ο Πρόεδρος θα εξετάσει το αίτημά σας και θα αποφασίσει εάν η πρόσβαση στον φάκελο 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη - εν μέρει ή στο σύνολό2.

Ένας διάδικος που επιθυμεί να αποκαλύψει σε τρίτο οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την 
υπόθεση θα πρέπει να αναφέρεται στην πολιτική προστασίας δεδομένων του Δικαστηρίου 
(www.echr.coe.int/privacy),  καθώς και στις σχετικές υποχρεώσεις του εθνικού και διεθνούς 
δικαίου3.

1 Άρθρα 33 και 47
2 To άρθρο 33 παρ. 2 αναφέρει: “Η πρόσβαση του κοινού σε ένα έγγραφο ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτού 
μπορεί να περιορίζεται προς το συμφέρον της ηθικής, της δημόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, όπου το συμφέρον των ανηλίκων ή η προστασία της ιδιωτικής ζωής των μερών το 
απαιτούν, ή στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο κατά τη γνώμη του Προέδρου σε ειδικές περιπτώσεις 
όπου η δημοσιότητα θα έβλαπτε τα συμφέροντα της δικαιοσύνης”.
3 Το άρθρο 6 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης αρ. 108 για την προστασία των ατόμων έναντι της 
Αυτόματης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρει: “Προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν 
φυλετική προέλευση, πολιτικές απόψεις ή θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, καθώς και προσωπικά 
δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή, δεν μπορούν να υποβληθούν σε αυτόματη επεξεργασία, 
εκτός εάν το εθνικό δίκαιο παρέχει τις κατάλληλες διασφαλίσεις. Το ίδιο ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα 
που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες”.

http://www.echr.coe.int/privacy

