
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι Υπουργοί  Εξωτερικών και ∆ικαιοσύνης, 

Έχοντας υπόψη: 

τα άρθρα 21, 22 και 23 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣ∆Α), 

τις σχετικές Αποφάσεις και Συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, ιδίως την Απόφαση Ι δ46 (2009), 

την Απόφαση (2010)26 της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε 
την οποία συστάθηκε Συµβουλευτικό  Πάνελ Εµπειρογνιοµδνων για την Εκλογή  
∆ικαστών στο Ευρωπαϊκό  ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων τον Ανθρώπου, 

το γεγονός έτι στις 17 Μαίου 2020 λήγει η θητεία του ∆ικαστή  για την Ελλάδα στο 
Ευρωπαϊκό  ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α), και νυν Προέδρού, 
Καθηγητή  κ. λίνον-Αλέξανδρου Σισιλιάνcιυ, 

την ανάγκη υποβολής αχό  τις Ελληνικές Αρχές στην Κοινοβουλευτική  Συνέλευση 
τπιι Συµβουλίου της Ευρώπης, σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία, καταλόγου µε 
τρεις υποWι1ΨιότΛτες, 

προσκαλούµε τούς ενδιαφερόµενους για την πλήρωση της θέσης του ∆ικαστή  για την 
Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό  ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου να υποβάλουν 
αίτηση, σύµφωνα µέ  τα όσα ορίζονται παρακάτω. προκειµένού  να καταρτισθεί  
κατάλογος µε τρεις νποψηφιδτητες, ο οποίος Θα υποβληθεί  στην Κοινοβουλευτική  
Συνέλεύση τον Συµβουλίού  της Ευρώπης 

∆ιάρκεια της θητείας 

Η διάρκεια της θητείας τον νέον δικαστή  είrroα εννέα (9) έτη, χωρίς δυνατότητα 
επανεκλογής (άρθρο 23 παρ. ί  ΕΣ∆Α). Η θητεία των δικαστών λήγει µόλις 
συµπληρώσουν το 700 έτος (άρθρο 23 παρ. 2 ΕΣ∆Α). Οι δικαστές παραµένούν εν 
ενεργεία µέχρι να αντικατασταθούν. Συνεχίζούν, πάντως να χειρίζονται τις υποθέσεις 
που έχουν ήδη αναλάβει (άρθρο 23 παρ. 3 ΕΣ∆Α). Κατά  τη διάρκεια της θητείας 
τους οι δικαστές κατοικούν στο Στρασβούργο. 

ς1ιαδικασία εκλονήε — ποοϋιcο0έσεις 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 1 της ΕΣ∆ΑΙ αοι δικαστές εκλέγονται από  την 

Κοινοβουλευτική  Συνέλευση για κάθε Υψηλό  Συµβαλλόµενο Μέρος, µε πλειοψηφία 

των ψηφιζδντισν, επί  τη βάσει καταλόγου τριών υποψηφίων που υποβάλλονται από  το 

Υψηλό  Συµβαλλόµενο Μέρος». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παµ. Ι της ΕΣ∆Α, «οι δικαστές πρέπει να χαίρουν της 

υψηλότερης ηθικής εκτίµησης και να συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα προσόντα για 



την άσκηση υψηλών δικαστικών καθηκόντων ή  να είναι αναγνωρισµένης αυθεντίας 
νroµοµαθείς». 

Σύµφωνα, εξάλλού, µε το άρθρα 21 χαs. 3 τη ΕΣ∆Α, σκατά  τη διάρκεια της θητείας 
τους οι δικαστές δεν µπορούν να ασκούν καµία δραστηριότητα ασυµβίβαστη µε τις 
απαιτήσεις περί  ανεξαρτησίας αµεροληψία; ή  της υποχρέωσης να τελούν υπό  τη 
διά0εαη του ∆ικαστηρίού  όπως αρµόζει σε δραστηριότητα πλήρούς απασχόλησης». 

Οι ενδιαφερόµενοι Θα πρέπέι επίσης να διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στο τεδίο 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, να γνωρίζουν (ανάγνωση, γραπτή  και προφορική  
έκφραση) άριστα µία από  τις επίσηµες γλώσσες τον Συµβουλίού  της Ευρώπης 
("αγγλικά  ή  γαλλικά) και να έχουν τουλάχιστον παθητική  γνώση της άλλης. 

βατά  την κατάρτιση του καταλόγού  των υαοψηφίων, Θα ληφθούν υπόψη το 
αναφερόµενα στις σχετικές Αποφάσεις και Συστάσεις της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλέυσης, ιδ ίως την Απόφαση 1646 (2009). Θα ληφθεί  µέριµνα για την 
ισορροπηµένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό  ∆ικαστήριο 
∆ικαιωµGτιυν τον ΑιΛρώπου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό  Λειτουργίας πης 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης-Απόφαση 1366 (2004) της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης, όπως τροποποιήθηκε, και την Απόφαση 1646 (2009) π1S 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. 

Οι αιτήσεις πού  Θα υποβληθούν Θα εξετασθούν από  τριµελή  Εmτροπή, η οποία Θα 
απυτελείται υπό  τον Γενικό  Γραµµατέα τον Υπουργείού  Εξωτερικών, τον Γενικό  
Γραµµατέα του Υπουργείού  ∆ικαιοσύνης και τον Πρόεδρο τον Νοµικού  Συµβουλίου 
του Κράτούς. Η Επιτροπή  Θα επιλέξει από  το σύνολο των υποψηφίων εκείνους πού  
θα καλέσει σε συνέντευξη και Θα προβεί  στην αξιολόγηση των υποψηφιυπiτων. 

Η κατάρτιση τον καταλόγού  των τριών υποψηφίων πού  Ου κατατεθεί  στην 
Κοινοβουλευτική  Συνέλευση του Συµβούλίου της Ευρώπης Θα πραγµατοποιηθεί  µε 
απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και ∆ικαιοσύνης, 

Ο κατάλογος των τριών υποψηφίων Θα υποβληθεί, πριν από  την Κοινοβουλευτική  
Συνέλευση τον Συµβουλίου της Ευρώπης, οτο Συµβουλευτικό  ΓΙάιτλ 
Εµπειρογνωµόνων για την Εκλογή  ∆ικαστών στο Ευρωπαϊκό  ∆ικαστήριο 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Απόφαση (20 10)26 της Επιτροπής Υπουργών του 
Συµβουλίου της Ευρώπης). 

11 εκλογή  τον ∆ικαστή  για την Ελλάδα από  την Κοινοβουλευτική  Συνέλεύση του 
Συµβουλίού  της Ευρώπης αναµένεται να πραγµατοποιηθεί  εντός του πρώτον 
εξαµήνου του 2020. Οι εν5ιυφερόµινοι που θα συµπεριληφθούν στον κατάλογο των 
υποψηφίων Θα κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής για την Εκλογή  
∆ικαστών του Ευρωπαϊκού  ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπού, της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. 

∆ικαιολογητικά  

Οι ενδιαφερόµενοι Θα πρέπει να υποβάλούν, σε έντυπη και ηλεκτρονική  µορφή, 
βιογραφικά  σηµείωµα, στην αγγλική  και τη γαλλική  γλώσσα, σύµφωνα µε το 
«Πρότυπο βιογραφικού  σηµειώµατος για υποψηφίούς για εκλογή  στο Ευρωπαϊκό  



∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου», συνηµµένο στην Απόφαση 1646 (2009) της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλεύσης τον Συµβούλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει αναρτηθεί  στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (ι+ιι w.ntfa.gr), στην αγγλική  και τη γαλλική  γλώσσα, 
καθώς και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, µέχρι τις 6 ∆εκεµβρίού  2019 στη ∆3 ∆ιεύθυνση ΟΑΣΕ 
και ΣτΕ του Υπουργείού  Εξωτερικών, Ακαδηµίας 3, 4°ς όροφος, τηλ 2103682842, 2103682024 
και 2103682025, φαξ : 2103682032 και emai►  d03 ιι.ηιfα.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµβουλευθούν τα σχετικά  
κείµενα τον Συµβουλίού  της Ευρώπης, που έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα τον Υπουργείου 
Εξωτερικών, στη διεύθυνση www.mfa.gr. 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019 
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