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 Verzoekschriftformulier
Over dit verzoekschriftformulier
Dit verzoekschriftformulier is een juridisch document en kan gevolgen hebben voor uw rechten en verplichtingen. Volg a.u.b. de aanwijzingen opgenomen in de "Toelichting bij het invullen van het verzoekschrift" op. U dient alle vakken in te vullen die op uw situatie van toepassing zijn en alle relevante documenten te verstrekken.
Waarschuwing: Indien uw verzoekschrift onvolledig is, zal het niet worden geaccepteerd (zie Artikel 47 van het Huishoudelijk Reglement van het Hof). Neemt u er in het bijzonder nota van dat Artikel 47 § 2 (a) vereist dat een beknopte versie van de uiteenzetting van de feiten, beweerde schendingen en informatie omtrent de naleving van de ontvankelijkheidsvoorwaarden in de daartoe bestemde velden van het verzoekschriftformulier zelf ingevuld MOET worden. Het ingevulde formulier dient het Hof in staat te stellen te bepalen wat de aard en strekking van het verzoekschrift is zonder gebruik te hoeven maken van enig ander document.
Dit verzoekschriftformulier kan alleen gedownload worden met Adobe Reader 9 of een recentere versie (download beschikbaar op www.adobe.com). Gelieve een kopie van het formulier lokaal op te slaan [op uw computer] voordat u het invult met behulp van Adobe Reader, print het daarna uit en verstuur het naar het Hof.
Streepjescode-sticker
Als u reeds een velletje streepjescode-stickers hebt ontvangen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, plak er daar dan één van in het vakje hieronder.
Referentienummer
Als u reeds een referentienummer van het Hof heeft met betrekking tot deze klachten, noteer dit nummer dan in het vakje hieronder.
A. De verzoeker 
A. The applicant
A.1. Particulier
A.1. The applicant individual
Dit onderdeel heeft alleen betrekking op verzoekers die particuliere personen zijn. Als de verzoeker een organisatie is, ga dan naar onderdeel A.2.
1. Achternaam
2. Voorna(a)m(en)
5. Nationaliteit
6. Adres
7. Telefoon (inclusief het landnummer)
8. E-mail (indien van toepassing)
bijv. 31/12/1960 
3. Geboortedatum
D        D        M       M        J         J          J        J
9. Geslacht
man
vrouw
4. Geboorteplaats
A.2. Organisatie
A.2. The applicant organisation
Dit onderdeel dient alleen dan te worden ingevuld als de verzoeker een bedrijf, non-gouvernementele organisatie (NGO), vereniging of andere rechtspersoon is. In dit geval, gelieve ook onderdeel D.1 in te vullen.
10. Naam
11. Identificatienummer (indien aanwezig)
14. Officieel adres
15. Telefoon (inclusief het landnummer)
16. E-mail
12. Datum van registratie of incorporatie (indien van toepassing)
bijv. 27/09/2012 
D        D        M       M        J         J          J        J
13. Activiteit
B. Staat/Staten waartegen het verzoekschrift is gericht
B. State(s) against which the application is directed
17. Kruis de naam aan van de Staat/Staten waartegen het verzoekschrift is gericht
ALB - Albanië 
AND - Andorra 
ARM - Armenië
AUT - Oostenrijk
AZE - Azerbeidzjan
BEL - België
BGR - Bulgarije
BIH - Bosnië en Herzegovina
CHE - Zwitserland
CYP - Cyprus
CZE - Tsjechische Republiek
DEU - Duitsland
DNK - Denemarken
ESP - Spanje
EST - Estland
FIN - Finland
FRA - Frankrijk
GBR - Verenigd Koninkrijk
GEO - Georgië
GRC - Griekenland
HRV - Kroatië
HUN - Hongarije
IRL - Ierland
ISL - IJsland
ITA - Italië
LIE - Liechtenstein
LTU - Litouwen 
LUX - Luxembourg
LVA - Letland
MCO - Monaco
MDA - Republiek Moldavië
MKD - Noord-Macedonië
MLT - Malta
MNE - Montenegro
NLD - Nederland
NOR - Noorwegen
POL - Polen
PRT - Portugal
ROU - Roemenië
RUS - Russische Federatie*
SMR - San Marino
SRB - Servië
SVK - Slowaakse Republiek
SVN - Slovenië
SWE - Zweden 
TUR - Turkije 
UKR - Oekraïne
* Op 16 september 2022 hield de Russische Federatie op Partij te zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
C. Vertegenwoordiger(s) van de particuliere verzoeker 
C. Representative of the individual applicant
In dit stadium hoeft een particuliere verzoeker niet door een advocaat vertegenwoordigd te worden. Indien u een particuliere verzoeker bent zonder advocaat, ga dan naar onderdeel E. Indien het verzoekschrift wordt ingediend namens een particuliere verzoeker door een niet-advocaat (bijv. familielid, vriend of voogd), vul dan onderdeel C.1 in; indien het wordt ingediend door een advocaat, dan dient deze onderdeel C.2 in te vullen. In beide situaties moet onderdeel C.3 ingevuld worden.
C.1. Niet-advocaat
 
 
C.2. Non-lawyer
18. Hoedanigheid/relatie/functie 
19. Achternaam
20. Voorna(a)m(en)
21. Nationaliteit
22. Adres
23. Telefoon (inclusief het landnummer)
24. Fax
25. E-mail
C.2. Advocaat 
C.2. Lawyer
26. Achternaam
27. Voorna(a)m(en)
28. Nationaliteit
29. Adres
30. Telefoon (inclusief het landnummer)
31. Fax
32. E-mail
C.3. Machtiging
D.3. Authority
De verzoeker dient een evt. vertegenwoordiger te machtigen namens hem of haar op te treden door onderstaand veld nr. 33 te ondertekenen; de genoemde vertegenwoordiger moet zijn of haar akkoord bevestigen door onderstaand veld nr. 35 te ondertekenen.
Hierbij machtig ik de bovengenoemde persoon mij te vertegenwoordigen in de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot mijn verzoekschrift ingediend krachtens Artikel 34 van het Verdrag. 
33. Handtekening van de verzoeker
34. Datum
bijv. 27/09/2015
D        D        M       M        J         J          J        J
Hierbij ga ik ermee akkoord om de verzoeker te vertegenwoordigen in de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot het verzoekschrift ingediend krachtens Artikel 34 van het Verdrag. 
35. Handtekening van de vertegenwoordiger
36. Datum
bijv. 27/09/2015
D        D        M       M        J         J          J        J
Elektronische communicatie tussen de vertegenwoordiger en het Hof
37. E-mailadres voor eComms-account (indien de vertegenwoordiger reeds eComms gebruikt, vermeld dan het e-mailadres van het bestaande eComms-account)
Door het invullen van dit veld gaat u akkoord met het gebruik van het eComms-systeem.
D. Vertegenwoordiger(s) van de verzoeker - organisatie
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Indien de verzoeker een organisatie is, moet deze vertegenwoordigd worden voor het Hof door een persoon die bevoegd is om namens deze organisatie rechtshandelingen te verrichten (bijv. een daartoe bevoegde directeur of ander gemandateerd persoon). De persoonlijke gegevens van deze vertegenwoordiger dienen ingevuld te worden in onderdeel D.1. Indien deze wettelijk vertegenwoordiger een advocaat inschakelt om de procedure namens de organisatie te voeren dan dienen onderdelen D.2 en D.3 ook ingevuld te worden.
D.1. Vertegenwoordiger van de organisatie
D.1. Organisation official
38. Hoedanigheid/relatie/functie (schriftelijke bewijsstukken toevoegen)
39. Achternaam
40. Voorna(a)m(en)
41. Nationaliteit
42. Adres
43. Telefoon (inclusief het landnummer)
44. Fax
45. E-mail
D.2. Advocaat 
D.2. Lawyer
46. Achternaam
47. Voorna(a)m(en)
48. Nationaliteit
49. Adres
50. Telefoon (inclusief het landnummer)
51. Fax
52. E-mail
D.3. Machtiging 
D.3. Authority
De vertegenwoordiger van de organisatie dient een evt. advocaat te machtigen namens de organisatie op te treden door onderstaand veld nr. 53 te ondertekenen; de advocaat moet zijn of haar akkoord bevestigen door onderstaand veld nr. 55 te ondertekenen.
Hierbij machtig ik de persoon genoemd in bovenstaand onderdeel D.2 om de organisatie te vertegenwoordigen in de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot het verzoekschrift ingediend krachtens Artikel 34 van het Verdrag.
53. Handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie
54. Datum
bijv. 27/09/2015
D        D        M       M        Y         Y          Y        Y
Hierbij ga ik ermee akkoord om de organisatie te vertegenwoordigen in de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot het verzoekschrift ingediend krachtens Artikel 34 van het Verdrag.
55. Handtekening van de advocaat
56. Datum
bijv. 27/09/2015
D        D        M       M        Y         Y          Y        Y
Elektronische communicatie tussen de vertegenwoordiger en het Hof
57. E-mailadres voor eComms-account (indien de vertegenwoordiger reeds eComms gebruikt, vermeld dan het e-mailadres van het bestaande eComms-account)
Door het invullen van dit veld gaat u akkoord met het gebruik van het eComms-systeem.
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Onderwerp van het verzoekschrift
Subject matter of the application
Alle informatie omtrent de feiten, klachten en het hebben voldaan aan de voorwaarden van uitputting van nationale rechtsmiddelen en de termijn van vier maanden zoals neergelegd in Artikel 35 § 1 van het Verdrag dient in dit gedeelte van het verzoekschriftformulier te worden uiteengezet (onderdelen E, F en G). Het wordt niet geaccepteerd indien u deze bladzijden niet invult of volstaat met een verwijzing naar toegevoegde bijlagen. Zie Artikel 47 § 2 en de Aanwijzingen voor de praktijk (“Practice Directions” / “Instructions pratiques”) over het instellen van de procedure (uitsluitend in het Engels [“Institution of proceedings”] en het Frans [“Introduction de l’instance”]), alsmede de “Toelichting bij het invullen van het verzoekschrift”.
E. Weergave van de feiten
E. Statement of the facts
 58.
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Weergave van de feiten (vervolg)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Weergave van de feiten (vervolg)
 60.
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F. Verklaring omtrent beweerde schending(en) van het Verdrag en/of Protocollen en relevante argumenten
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Ingeroepen Artikel 
Uitleg
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Verklaring omtrent beweerde schending(en) van het Verdrag en/of Protocollen en relevante argumenten (vervolg) 
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Ingeroepen Artikel
Uitleg
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G. Naleving van ontvankelijkheidsvoorwaarden opgenomen in Artikel 35 § 1 van het Verdrag
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Bevestig ten aanzien van iedere klacht dat u de beschikbare effectieve rechtsmiddelen, inclusief beroepsmogelijkheden, in het betrokken land aangewend hebt, en geef tevens de datum aan waarop de definitieve nationale beslissing uitgesproken en ontvangen werd om aan te tonen dat u de klacht binnen een termijn van vier maanden indient. 
 63. Klacht
Informatie omtrent aangewende rechtsmiddelen en de datum van de definitieve beslissing
64. Staat of stond er een andere beroepsmogelijkheid of ander rechtsmiddel open voor u dat u niet heeft aangewend?	
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Ja
Nee
65. Als u de vorige vraag met Ja beantwoordde, geef dan hieronder aan welk beroep/rechtsmiddel u niet heeft aangewend en waarom u dat niet heeft gedaan
H. Informatie betreffende andere internationale instanties (indien van toepassing)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Heeft u enige van deze klachten aan een andere internationale geschillenbeslechtings- of onderzoeksinstantie voorgelegd?
64. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Ja
Nee 
67. Als u de vorige vraag met Ja beantwoordde, geef dan hieronder een beknopte samenvatting van de gevolgde procedure (voorgelegde klachten, naam van de internationale instantie en datum en aard van genomen beslissingen)
68. Heeft u (de verzoeker) momenteel één of meerdere andere verzoekschriften voor het Hof aanhangig, of is dat in het verleden het geval geweest?
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Ja
Nee
69. Als u de vorige vraag met Ja beantwoordde, noteert u dan hieronder het/de desbetreffende verzoekschriftnummer(s)
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I. Lijst van bijgevoegde documenten
I. List of accompanying documents
U dient van alle documenten volledige en leesbare kopieën bij te voegen. Documenten worden niet teruggestuurd. Het is dus in uw belang om uitsluitend kopieën, en geen originele documenten op te sturen. U MOET:
- de documenten op datum en per procedure rangschikken; - de bladzijden opeenvolgend nummeren; en - de documenten NIET aan elkaar vast nieten, vastplakken of op enig andere wijze aaneen binden. 
70. Maak in het vak hieronder een lijst, op chronologische volgorde, van de documenten met een beknopte omschrijving van ieder document. Duidt de pagina aan waar elk document gevonden kan worden.
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.
p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. 
Nadere opmerkingen
Any other comments
Heeft u nog nadere opmerkingen over uw verzoekschrift?
71. Opmerkingen
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Verklaring en ondertekening
Declaration and signature
Hierbij verklaar ik, naar alle eer en geweten, dat de door mij in dit verzoekschriftformulier gegeven informatie correct is.
72. Datum
bijv. 27/09/2015
D        D        M       M        J         J          J        J
De verzoeker(s) dan wel de vertegenwoordiger(s) van de verzoeker(s) moet(en) in het vak hieronder een handtekening zetten.
73. Handtekening(en)        Verzoeker(s)             Vertegenwoordiger(s) – kruis aan wat van toepassing is
Aanwijzing van correspondent
Confirmation of correspondent
Als er meer dan één verzoeker of meer dan één vertegenwoordiger is, geef dan hieronder de naam en het adres aan van de enige persoon met wie het Hof zal corresponderen. Indien de verzoeker vertegenwoordigd wordt, zal het Hof uitsluitend corresponderen met de vertegenwoordiger (advocaat of niet-advocaat).
 
74. Naam en adres van                Verzoeker              Vertegenwoordiger – kruis aan wat van toepassing is   
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Het volledig ingevulde verzoekschriftformulier dient ondertekend en per post gestuurd te worden naar:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
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