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[Επιτροπή Επανεξέτασης Ποινικών Υποθέσεων (ΕΕΠΥ)]
Ανεξάρτητη Διερεύνηση Περιπτώσεων Δικαστικής Πλάνης

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την CCRC
Τι είναι η CCRC
Η Επιτροπή Επανεξέτασης Ποινικών Υποθέσεων (ΕΕΠΥ) είναι ο οργανισμός που συστάθηκε
για την εξέταση υποθέσεων ατόμων τα οποία, ενώ η έφεση τους έχει απορριφθεί,
εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έχουν αδίκως καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα ή ότι η
ποινή που τους έχει αποδοθεί είναι άδικη.
Αν η CCRC εντοπίσει κάποιο σφάλμα σε μία καταδικαστική απόφαση ή ποινή μπορούμε να
στείλουμε την υπόθεση πίσω στο εφετείο.
Η CCRC είναι εντελώς ανεξάρτητη αρχή. Δεν εργαζόμαστε για τα δικαστήρια, την
αστυνομία ή την εισαγγελία. Δεν εργαζόμαστε για τα άτομα που αιτούνται την επανεξέταση
των υποθέσεων τους. Παραμένουμε ανεξάρτητοι από όλες τις πλευρές ώστε να μπορούμε
να ερευνούμε αμερόληπτα όποια επικαλούμενα σφάλματα στην απόδοση δικαιοσύνης.
Μπορούμε να παραπέμψουμε μία υπόθεση στο εφετείο αν προκύψουν σημαντικά νέα
στοιχεία ή άλλοι νέοι σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την εγκυρότητα
της καταδίκης ή ποινής.
Τι μπορεί να κάνει η CCRC;
 Μπορούμε να ερευνήσουμε μία ποινική καταδικαστική απόφαση ή ποινή, η οποία
εκδόθηκε από τα ακόλουθα δικαστήρια: Magistrates’ Court, Crown Court, Youth
Court, Court Martial, Service Civilian Court.


Μόνο τα εφετεία έχουν την δυνατότητα να ανατρέψουν μία καταδικαστική
απόφαση ή να μειώσουν την ποινή. Έργο της CCRC είναι να εξετάζει υποθέσεις και
να τις παραπέμπει στο δικαστήριο εφετών αν πιστεύουμε ότι υπάρχει καλός λόγος
για να το πράξουμε. Αν στείλουμε μία υπόθεση στο εφετείο, το δικαστήριο είναι
υποχρεωμένο να την εκδικάσει. Όταν παραπέμπουμε μία υπόθεση στο εφετείο, το
δικαστήριο δεν μπορεί να αυξήσει την ποινή ακόμη και αν η έφεση απορριφθεί.



Έχουμε ειδικές νομικές εξουσίες για να διερευνούμε υποθέσεις. Μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εξουσίες για να αποκτήσουμε έγγραφα, τα οποία
θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Αγγλία,
Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό περιλαμβάνει και πληροφορίες που κρατούνται
από την αστυνομία, τις εισαγγελικές αρχές και τα δικαστήρια. Μπορούμε να
αναλύσουμε αποδεικτικά στοιχεία, να λάβουμε υπόψη μας νέα νομολογία, να
διορίσουμε πραγματογνώμονες και να εντοπίσουμε και να ανακρίνουμε νέους και
παλιούς μάρτυρες.



Είμαστε ανεξάρτητοι. Η CCRC αποφασίζει η ίδια για το τι έγγραφα θα αναζητήσει
και τι έρευνες θα διεξάγει.



Μπορούμε να εξετάσουμε παλαιότερες υποθέσεις. Δεν υπάρχει προθεσμία εντός
της οποίας πρέπει να κατατεθεί μία αίτηση στην CCRC, ωστόσο η επανεξέταση
πολύ παλαιότερων υποθέσεων μπορεί να είναι πιο δύσκολη καθώς στοιχεία και
έγγραφα μπορεί να έχουν καταστραφεί.



Μπορούμε να εξετάσουμε την υπόθεση σας ακόμη και αν δεν εκπροσωπείστε
νομικά. Δεν χρειάζεται να έχετε νομικό εκπρόσωπο για να υποβάλλετε αίτηση σε
εμάς, αλλά ένας δικηγόρος μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει.



Δεν μπορούμε να εξετάσουμε διατάγματα περιοριστικών μέτρων, αλλά μόνο την
καταδικαστική απόφαση ή ποινή με την οποία σχετίζονται.



Δεν μπορούμε να εξετάσουμε υποθέσεις αστικού δικαίου ή υποθέσεις που
αφορούν τη μετανάστευση.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην CCRC;
Οποιοσδήποτε ο οποίος πιστεύει ότι έχει καταδικαστεί εσφαλμένα ή ότι η ποινή που του
αποδόθηκε είναι άδικη μπορεί να αιτηθεί προς την CCRC, με την προϋπόθεση ότι η
καταδικαστική απόφαση λήφθηκε από ποινικό δικαστήριο της Αγγλίας, της Ουαλίας ή της
Βόρειας Ιρλανδίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να εξετάσουμε την καταδικαστική απόφαση ή την ποινή ή και τα
δύο αυτά.
Η αίτηση προς της επιτροπή είναι δωρεάν.
Πότε πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στην CCRC;
Πρέπει να αιτηθείτε στην Επιτροπή μόνο αφού έχετε προσπαθήσει να κάνετε έφεση κατά
τον συνήθη τρόπο μέσω των δικαστηρίων. Μπορείτε να προσπαθήσετε να προσφύγετε
ακόμη και αν θεωρείτε ότι έχετε χάσει την προθεσμία για την υποβολή έφεσης.
Αν δεν έχετε καταθέσει έφεση στο δικαστήριο, υπάρχουν διαφορετικά έντυπα τα οποία θα
πρέπει να συμπληρώσετε για να ξεκινήσετε μια έφεση. Αυτά τα έντυπα βρίσκονται μερικές
φορές συνημμένα στο πίσω μέρος του παρόντος. Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την CCRC και θα σας τα στείλουμε.
Αν η έφεση σας έχει ήδη απορριφθεί αλλά θεωρείτε ακόμη ότι έχετε καταδικαστεί
εσφαλμένα ή ότι η ποινή ήταν άδικη, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στην CCRC για την
επανεξέταση της υπόθεσης σας.
Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχω καταθέσει έφεση;
Αν δεν έχετε προσφύγει κατά τον συνήθη τρόπο μέσω των δικαστηρίων, η CCRC θα
επικοινωνήσει μαζί σας, συνήθως για να σας εξηγήσει ότι θα πρέπει να προσπαθήσετε να
προσφύγετε με τον κανονικό τρόπο.
Η CCRC δέχεται πολύ λίγες υποθέσεις στις οποίες η αίτηση υποβάλλεται σε εμάς χωρίς οι
ενδιαφερόμενοι να έχουν προσπαθήσει πρώτα να προσφύγουν μέσω των δικαστηρίων.
Μπορούμε να παραπέμψουμε υποθέσεις στις οποίες δεν έχει υπάρξει προηγούμενη έφεση
μόνο αν συντρέχουν «εξαιρετικές περιστάσεις» (πολύ ειδικοί λόγοι).
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Ποιες είναι οι «εξαιρετικές περιστάσεις»;
Οι εξαιρετικές περιστάσεις είναι πολύ σπάνιες. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος πολύ
σοβαρός λόγος για τον οποίο δεν υποβάλλατε έφεση και δεν μπορείτε να προσφύγετε
τώρα χωρίς την βοήθεια της CCRC.
Δεν υπάρχουν περιστάσεις που να θεωρούνται αυτομάτως «εξαιρετικές». Κρίνουμε αν
συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις εξετάζοντας την κάθε υπόθεση ξεχωριστά.
Τι δεν θεωρείται «εξαιρετική περίσταση»;
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα που δεν αποτελούν εξαιρετικές
περιστάσεις:


Ξεχάσατε να προσφύγετε ή χάσατε την προθεσμία. Σε αυτές τις περιπτώσεις
μπορείτε ακόμη να ζητήσετε από το δικαστήριο να σας επιτραπεί να προσφύγετε.
Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «εκπρόθεσμη έφεση».



Η νομική συμβουλή του δικηγόρου σας ή συμβούλου σας είναι ότι δεν υπάρχουν
βάσιμοι λόγοι για να προσφύγετε. Αυτό δεν σας σταματάει από το να κάνετε
έφεση.



Δε είσαστε σε θέση να βρείτε δικηγόρο ή σύμβουλο για να σας βοηθήσει στην
προσφυγή. Μπορείτε να καταθέσετε έφεση μόνοι σας, χωρίς νομική βοήθεια.

Που μπορώ να βρω πληροφορίες για την κατάθεση έφεσης με τον κανονικό τρόπο;
Θα βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες σε ένα οδηγό που έχει τίτλο Πως να Κάνετε
Έφεση. Εκδίδεται από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ονομάζεται Justice. Μπορεί να
υπάρχει στην βιβλιοθήκη της φυλακής και είναι επίσης διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην
διεύθυνση: www.justice.org.uk/resources.php/274/how-to-appeal. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε με την CCRC για να ζητήσετε τα έντυπα έφεσης.
Πως γίνεται ή αίτηση στην CCRC;
 Αν η έφεση σας έχει απορριφθεί και επιθυμείτε τώρα να υποβάλλετε αίτηση στην
CCRC, οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν γραπτώς χρησιμοποιώντας το έντυπο
αίτησης της CCRC. Η αίτηση δεν αποτελεί κάποιο τεστ και προσπαθήσαμε να την
κάνουμε όσο πιο απλή γίνεται. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας θα σας στείλουμε ένα
έντυπο αίτησης ταχυδρομικώς. Τα στοιχεία επικοινωνίας της CCRC αναφέρονται
στο τέλος τους παρόντος κειμένου. Θα πρέπει να υπογράψετε το έντυπο της
αίτησης πριν μας την στείλετε.


Θα πρέπει να υπάρχουν σημαντικά νέα στοιχεία ή νέα νομικά επιχειρήματα για να
μπορέσει η CCRC να παραπέμψει την υπόθεση σας στο εφετείο. Αυτά θα πρέπει να
είναι δεδομένα τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί προηγουμένως σε κανένα
δικαστήριο.



Το έντυπο αίτησης είναι η ευκαιρία σας να μας αναφέρετε όλα όσα θεωρείτε ότι
είναι λάθος σχετικά με την καταδικαστική απόφαση ή/και την ποινή.

Τι συνιστά «σημαντικό νέο στοιχείο ή νέο νομικό επιχείρημα»;
Αυτό σημαίνει κάτι το οποίο δεν καλύφθηκε στο στάδιο της δίκης ή της έφεσης – για
παράδειγμα καινούργια αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δεν ήταν γνωστά τότε ή κάποια νέα
επιστημονική εξέλιξη. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε ξανά στοιχεία τα οποία ήταν γνωστά
στους ενόρκους ή στον δικαστή ή στους ειρηνοδίκες, ακόμη και αν θεωρείτε ότι έλαβαν
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λάθος απόφαση στην περίπτωση σας. Θα πρέπει να μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι νέο, το
οποία καθιστά την υπόθεση σας τώρα πολύ διαφορετική.
Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε αν απλά επαναλαμβάνετε τα ίδια επιχειρήματα στην
αίτηση σας προς εμάς με αυτά που παρουσιάστηκαν στην δίκη ή στην έφεση. Η CCRC
χρειάζεται κάτι νέο και σημαντικό το οποίο θα κάνει το δικαστήριο εφετών να σκεφτεί με
διαφορετικό τρόπο σχετικά με την υπόθεση σας. Πρέπει να μας αναφέρετε στην αίτηση σας
όλα όσα θεωρείτε ότι αποτελούν νέα στοιχεία και θα διαφοροποιήσουνε την υπόθεση σας.
Πως θα διαχειριστείτε την αίτηση μου;
Όταν λάβουμε την αίτηση σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας πούμε τι θα συμβεί
μετά. Στη συνέχεια θα αναζητήσουμε οποιοδήποτε υλικό το οποίο μπορεί να χρειαζόμαστε,
όπως τη δικογραφία από το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση αλλά και
από το στάδιο της έφεσης σας. Μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε και άλλα έγγραφα πριν
αποφασίσουμε αν μπορούμε να επανεξετάσουμε την υπόθεση σας. Αν αποφασίσουμε ότι
θα πρέπει να αρχίζουμε να επανεξετάζουμε την υπόθεση σας, θα σας στείλουμε επιστολή
για να σας ενημερώσουμε.
Ωστόσο, μπορεί ενδεχομένως να αποφασίσουμε ότι δεν μπορούμε να επανεξετάσουμε την
υπόθεση σας – για παράδειγμα:


Αν εκκρεμεί η έφεση σας.



Αν προηγουμένως δεν έχετε προσπαθήσει να καταθέσετε έφεση και δεν υπάρχουν
ειδικοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να επανεξετάσουμε την υπόθεση σας πριν
καταθέσετε έφεση με τον κανονικό τρόπο (βλέπε παραπάνω Τι γίνεται στην
περίπτωση που δεν έχω καταθέσει έφεση;)



Αν η αίτηση σας δεν εγείρει οποιαδήποτε σημαντικά νέα δεδομένα τα οποία μπορεί
να μας επιτρέψουν να παραπέμψουμε την υπόθεση σας στο δικαστήριο εφετών.

Αν αποφασίσουμε ότι κάτι τέτοιο ισχύει στην περίπτωση σας, θα σας στείλουμε επιστολή
για να σας εξηγήσουμε την απόφαση μας.
Πως θα χειριστούμε τα στοιχεία που μας προσκομίζετε;
Αν υποβάλλετε αίτηση στην CCRC θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε
για να μας βοηθήσουν να εξετάσουμε την υπόθεση σας. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε
για να αναζητήσουμε υλικό που ανήκει σε άλλους φορείς. Αυτό το υλικό θα μπορούσε να
είναι πληροφορίες σχετικά με εσάς ή σχετικά με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή θέμα το
οποίο θεωρούμε ότι θα μπορούσε να επηρεάζει την υπόθεση σας.
Μπορούμε να αποκτήσουμε οποιοδήποτε υλικό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για να
διερευνήσουμε μία υπόθεση, ακόμη και όταν οι διάφορες υπηρεσίες ή πρόσωπα δεν
επιθυμούν να μας το παραχωρήσουν. Θα αποφασίσουμε σε τι στοιχεία θέλουμε να έχουμε
πρόσβαση, αμέσως μόλις αρχίσουμε να εξετάζουμε μία υπόθεση.
Χειριζόμαστε με μεγάλη προσοχή τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται στην κατοχή μας.
Στοχεύουμε στο να παίρνουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και να κρατάμε τα
στοιχεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στο
πως και πότε μοιραζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με τις υποθέσεις που
αναλαμβάνουμε και τις κοινοποιούμε μόνο όταν αυτό επιτρέπεται από το Νόμο περί
Ποινικών Προσφυγών του 1995 [Criminal Appeal Act 1995] και το Νόμο περί Προστασίας
Δεδομένων του 1998 [Data Protection Act 1998].
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Όταν παραπέμπουμε μία υπόθεση για έφεση, οι πληροφορίες που σχετίζονται με την
έφεση κοινοποιούνται συνήθως στον/την αιτών/ουσα, στο δικαστήριο εφετών και στην
εισαγγελική αρχή. Όταν παραπέμπουμε μία υπόθεση συνήθως ενημερώνουμε και τα
οποιαδήποτε θύματα σχετίζονται με την υπόθεση. Συνήθως εκδίδουμε μία σύντομη
ανακοίνωση προς τον τύπο στην οποία ανακοινώνουμε την υπόθεση και τους βασικούς
λόγους για τους οποίους παραπέμπεται. Μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία του
αιτούντος στην Υπηρεσία Υποστήριξης για Υποθέσεις Δικαστικής Πλάνης [Miscarriage of
Justice Support Service] που είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που προσφέρει βοήθεια
σε άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί εσφαλμένα.
Ποιος θα κρίνει την υπόθεση μου;
Η απόφαση για το αν θα παραπεμφθεί μία υπόθεση για έφεση λαμβάνεται από τους
Επιτρόπους μας. Οι Επίτροποι μας προέρχονται από διαφορετικά επαγγέλματα. Πολλοί
από αυτούς διαθέτουν νομική εξειδίκευση και όλοι έχουν επιλεγεί λόγω της εμπειρίας τους
και της ικανότητας τους να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις σε πολύπλοκες υποθέσεις.
Οι Επίτροποι διορίζονται από την Βασίλισσα μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού.
Πόσος χρόνος χρειάζεται;
Η επανεξέταση μιας υπόθεσης μπορεί να είναι πολύ απλή και να χρειαστούν μόνο μερικές
εβδομάδες ή μπορεί να είναι περισσότερο πολύπλοκη και χρειαστούν πολλοί μήνες.
Θα πάρω επίδομα Νομικής Αρωγής [Legal Aid];
Ένας δικηγόρος μπορεί να είναι σε θέση να εξασφαλίσει χρηματοδότηση μέσω του
προγράμματος Νομικής Αρωγής για να βοηθήσει με την αίτηση σας προς την CCRC. Για
πληροφορίες σχετικά με το πως να βρείτε ένα δικηγόρο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
οργανισμό Community Legal Advice στο τηλέφωνο 0845 345 4345 ή μέσω της ιστοσελίδας
τους στη διεύθυνση www.communitylegaladvice.org.uk.
Πως θα επικοινωνεί μαζί μου η CCRC σχετικά με την υπόθεση μου;
Στις περισσότερες περιπτώσεις θα επικοινωνούμε μαζί σας ή με τον εκπρόσωπο σας
εγγράφως. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας (είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω email, αν μας έχετε
δώσει το email σας) για να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε λάβει την αίτηση σας. Θα σας
ενημερώνουμε (ταχυδρομικώς ή μέσω email) για οποιαδήποτε εξέλιξη στην υπόθεση σας,
επομένως είναι σημαντικό να έχουμε την σωστή διεύθυνση για επικοινωνία μαζί σας. Μην
ξεχάσετε να μας ενημερώσετε αν αλλάξετε διεύθυνση ή αν μετακινηθείτε σε άλλη φυλακή.
Οι κανόνες που ισχύουν για την επικοινωνία με την CCRC μέσα από την φυλακή
περιλαμβάνονται στο διάταγμα Prison Service Order 4400. Αν έχετε πρόβλημα ανάγνωσης
ή γραφής θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο για να επικοινωνήσουμε
μαζί σας. Επίσης θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο της μετάφρασης εντύπων σε άλλη γλώσσα,
αν αυτό είναι αναγκαίο.
Πως μπορώ να επικοινωνήσω με την CCRC;
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην CCRC αλλά προτιμούμε να έχουμε τα πάντα γραπτώς γιατί
αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα ενημερωμένο αρχείο στο οποίο μπορούμε να ανατρέξουμε
όταν εξετάζουμε μια υπόθεση. Τα στοιχεία επικοινωνίας της CCRC περιλαμβάνονται στο
τέλος του παρόντος κειμένου.
Θα με επισκεφθείτε;
Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε μέσω
έγγραφης επικοινωνίας ή μέσω τηλεφώνου, χωρίς να χρειαστεί να συναντήσουμε τον/την
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αιτών/ούσα αυτοπροσώπως. Αν πιστεύουμε ότι χρειάζεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας
αυτοπροσώπως θα το κανονίσουμε είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με μία συνάντηση μαζί
σας.
Τι γίνεται στην περίπτωση που η CCRC αποφασίσει να μην παραπέμψει την υπόθεση μου
για άλλη έφεση;


Αν πιστεύετε ότι δεν σας έχουν αντιμετωπίσει δίκαια, μπορείτε να υποβάλλετε
επίσημη καταγγελία στον Διευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών της CCRC. Μπορείτε
να υποβάλλετε την καταγγελία σας εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που
έκλεισε η υπόθεση σας. Ο Διευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών θα εξετάσει
ανεξάρτητα τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε η CCRC. Ο Διευθυντής
Εξυπηρέτησης Πελατών δεν μπορεί να επανεξετάσει την υπόθεση σας.



Αν πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι λάθος στον τρόπο με τον οποίο λάβαμε την απόφαση
μας, μπορείτε να αιτηθείτε προς το Διοικητικό Δικαστήριο για δικαστικό έλεγχο.
Δεν χρειάζεται να έχετε υποβάλλει επίσημη καταγγελία πριν το κάνετε αυτό, αλλά
θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια στην
διαδικασία δικαστικού ελέγχου. Θα σας συνιστούσαμε να αναζητήσετε την βοήθεια
ενός ανεξάρτητου νομικού συμβούλου αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε αυτή την
οδό.



Αν υπάρχουν σημαντικά νέα στοιχεία ή επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν ληφθεί
υπόψη στη δίκη, στην έφεση ή σε προηγούμενες αιτήσεις σας στην CCRC, μπορείτε
να υποβάλλετε επαναίτηση. Θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα νέο έντυπο για να
μας αναφέρετε τα νέα στοιχεία και γιατί αυτά δεν είχαν συμπεριληφθεί στην
προηγούμενη αίτηση σας.

Αν η CCRC εξετάσει την υπόθεση μου, αυτό θα σταματήσει την διαδικασία απέλασης μου;
Δεν έχετε αυτόματο δικαίωμα αναβολής της διαδικασίας απέλασης σας με την κατάθεση
αίτησης στην CCRC. Αν παραπέμψουμε την υπόθεση σας για έφεση τότε η διαδικασία
απέλασης σας μπορεί να διακοπεί μέχρι την ολοκλήρωση της έφεσης. Αν απελαθείτε μετά
την αίτηση σας στην CCRC μπορούμε να επανεξετάσουμε την υπόθεση σας ακόμη και αν
βρίσκεστε σε κάποια άλλη χώρα εφόσον μας έχετε προσκομίσει μία διεύθυνση
επικοινωνίας ή ένα email.
Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για την CCRC και το πως λειτουργεί;
Υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες για την CCRC σε μία σειρά εντύπων που ονομάζονται
formal memoranda [επίσημα υπομνήματα] και τα οποία μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο
στην ιστοσελίδα www.ccrc.gov.uk ακολουθώντας το σύνδεσμο «casework». Μπορείτε
επίσης να τα λάβετε αν μας τα ζητήσετε μέσω επιστολής.
Στοιχεία επικοινωνίας CCRC
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή αν θέλετε να σας στείλουμε τα έντυπα αίτησης,
παρακαλείσθε γράψτε μας στην διεύθυνση:
Criminal Cases Review Commission
5 St Philip’s Place
Birmingham
B3 2PW

Αριθμός τηλεφώνου CCRC: 0121 233 1473
email διεύθυνση του CCRC: info@ccrc.gov.uk
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