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Formular ankimi
Lidhur me këtë formular ankimi
Ky formular ankimi përbën një dokument formal zyrtar dhe ai mund të cënojë të drejtat dhe detyrimet tuaja. Luteni të ndiqni udhëzimet e dhëna tek “Shënime mbi plotësimin e formularit të ankimit”. Sigurohuni të plotësoni të gjitha rubrikat që lidhen me situatën tuaj dhe të paraqisni të gjitha dokumentet përkatëse.
Paralajmërim: Ankimi juaj nuk do të pranohet (shihni nenin 47 të Rregullores së Gjykatës), në rast se ai nuk është plotësuar tërësisht. Luteni të shihni në veçanti nenin 47 § 2 (a), i cili kërkon që një përmbledhje konçize e fakteve, shkeljeve të pretenduara dhe respektimit të kritereve të pranueshmërisë, DUHET të vendoset në pjesët përkatëse të vetë formularit të ankimit. Formulari i plotësuar duhet të mundësojë Gjykatën të vendosë për natyrën dhe qëllimin e ankimit, pa patur nevojë për dokumente të tjera.
Luteni të vëreni se formulari i ankimit do të funksionojë në mënyrë të duhur vetëm duke përdorur programin e mësipërm Adobe Reader 9 (shkarkimi mund të bëhet duke klikuar në www.adobe.com). Luteni të ruani një kopje të formularit të ankimit në kompjuterin tuaj përpara se ta plotësoni atë duke përdorur Adobe Reader, pastaj printojeni dhe dërgojeni me postë në adresën e Gjykatës.
Etiketa me barkodin
Nëse tashmë keni marrë një fletë me etiketa me barkode nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, luteni ta vendosni njërën etiketë me barkod në kutizën e mëposhtme.
Numri i Referencës 
Nëse tashmë keni një numër reference nga Gjykata lidhur me këto ankesa, luteni ta shënoni atë në kutizën e mëposhtme.
A. Ankuesi
A. The applicant
A.1. Individi
A.1. The applicant individual
Kjo rubrikë u referohet ankuesve të cilët janë vetëm persona individë. Nëse ankuesi është një organizatë, luteni të plotësoni rubrikën A.2.
1. Mbiemri
2. Emri
5. Shtetësia
6. Adresa
7. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
8. Posta elektronike (nëse keni të tillë)
p.sh. 31/12/1960 
3. Data e lindjes 
D        D        M       M        V         V        V        V
9. Seksi
mashkull
femër 
4. Vendlindja
A.2. Organizata
A.2. The applicant organisation
Kjo rubrikë duhet të plotësohet atëherë kur ankuesi është një shoqëri, OJF, shoqatë ose ndonjë ent tjetër ligjor. Në këtë rast, luteni të plotësoni dhe rubrikën D.1.
10. Emri
11. Numri i identifikimit (nëse ka një të tillë)
14. Adresa e regjistrimit
15. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
16. Posta elektronike
12. Data e regjistrimit ose e themelimit (nëse ka të tillë)
p.sh. 27/09/2012 
D        D        M       M        V         V        V        V
13. Fusha e veprimtarisë
B. Shteti(et) kundër të cilit (-ëve) drejtohet ankimi
B. State(s) against which the application is directed
17. Zgjidhni emrin (at) e Shtetit (eve) ndaj të cilit (-ëve) drejtohet ankimi
ALB - Shqipëria
AND - Andora 
ARM - Armenia
AUT - Austria
AZE - Azerbaixhani
BEL - Belgjika
BGR - Bulgaria
BIH - Bosnja dhe Hercegovina
CHE - Zvicra
CYP - Qipro
CZE - Republika Çeke
DEU - Gjermania
DNK - Danimarka
ESP - Spanja
EST - Estonia
FIN - Finlanda
FRA - Francë
GBR - Mbretëria e Bashkuar
GEO - Gjeorgjia
GRC - Greqia
HRV - Kroacia
HUN - Hungaria
IRL - Irlanda
ISL - Islanda
ITA - Italia
LIE - Lihtenshtajni
LTU - Lituania 
LUX - Luksemburgu
LVA - Letonia
MCO - Monako
MDA - Republika Moldave
MKD -  Maqedonia e Veriut
MLT - Malta
MNE - Mali i Zi
NLD - Holanda
NOR - Norvegija
POL - Polonia
PRT - Portugalia
ROU - Rumania
RUS - Federata Ruse*
SMR - San Marino
SRB - Serbia
SVK - Republika Sllovake
SVN - Sllovenia
SWE - Suedia
TUR - Turqia
UKR - Ukraina
* Më 16 shtator 2022, Federata Ruse nuk është më palë e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
C. Përfaqësuesi (it) i/e ankuesit individ
C. Representative of the individual applicant
Një ankues individ nuk është e nevojshme të përfaqësohet nga avokat në këtë fazë të procedurave. Nëse ankuesi nuk është i përfaqësuar, luteni të kaloni në rubrikën E. Kur ankimi është paraqitur në interes të një ankuesi individ nga një person i cili nuk është avokat (p.sh. një i afërm, shok apo kujdestar), ky person duhet të plotësojë rubrikën C.1; nëse formulari është paraqitur nga një avokat, avokati duhet të plotësojë rubrikën C.2. Në të dyja situatat rubrika C.3 duhet të plotësohet. 
C.1. Përfaqësues i cili nuk është avokat
C.2. Non-lawyer
18. Kapaciteti/marrëdhënia/funksioni
19. Mbiemri
20. Emri
21. Shtetësia
22. Adresa
23. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
24. Faksi
25. Posta elektronike
C.2. Avokat
C.2. Lawyer
26. Mbiemri
27. Emri
28. Shtetësia
29. Adresa 
30. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
31. Faksi
32. Posta elektronike
C.3. Prokura
D.3. Authority
Ankuesi mund të autorizojë ndonjë përfaqësues që të veprojë në emër të tij apo të saj, duke nënshkruar në kutizën e parë më poshtë; përfaqësuesi i caktuar duhet të tregojë nëse pranon përfaqësimin duke nënshkruar në kutizën e dytë më poshtë. 
Unë autorizoj personin e treguar (të cituar) më lart që të më përfaqësojë gjatë procedurës përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në lidhje me kërkesën time të dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
33. Firma e ankuesit
34. Data
p.sh. 27/09/2015
D        D        M       M        V         V        V        V
Unë pranoj të përfaqësoj organizatën në procedurën përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me kërkesën e dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
35. Firma e përfaqësuesit
36. Data
p.sh. 27/09/2015
D        D        M       M        V         V        V        V
Komunikimi elektronik ndërmjet përfaqësuesit dhe Gjykatës 
37. Email për llogarinë e eComms (nëse përfaqësuesi tashmë përdor eComms, luteni të shkruani adresën email të llogarisë së eComms)
Duke plotësuar këtë fushë ju pranoni të përdorni sistemin eComms.
D. Përfaqësuesi (t) i/e organizatës ankuese 
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Kur ankuesi është një organizatë, ajo duhet të përfaqësohet përpara Gjykatës nga një person që ka kompetencën e duhur për të vepruar në emër të saj (p.sh. një drejtor ose përfaqësues ligjor). Detajet e përfaqësuesit duhet të përcaktohen në rubrikën D.1. Nëse përfaqësuesi udhëzon një avokat për të mbrojtur interesat e organizatës, të dyja rubrikat, D.2 dhe D.3 duhet të plotësohen gjithashtu.
D.1. Përfaqësuesi ligjor i Organizatës 
D.1. Organisation official
38. Kapaciteti/marrëdhënia/funksioni (luteni të paraqisni dokument provues)
39. Mbiemri
40. Emri
41. Shtetësia
42. Adresa
43. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
44. Faksi
45. Posta elektronike
D.2. Avokat
D.2. Lawyer
46. Mbiemri
47. Emri
48. Shtetësia
49. Adresa
50. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
51. Faksi
52. Posta elektronike
D.3. Prokura
D.3. Authority
Përfaqësuesi i organizatës ankuese duhet të autorizojë avokatin për të vepruar në emër të saj duke nënshkruar në kutizën e parë më poshtë; avokati duhet të tregojë nëse pranon përfaqësimin duke nënshkruar në kutizën e dytë më poshtë.
Unë autorizoj personin e treguar (të cituar) më lart të përfaqësojë organizatën gjatë procedurës përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në lidhje me kërkesën time të dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
53. Firma e e përfaqësuesit ligjor të organizatës ankuese
54. Data
p.sh. 27/09/2015
D        D        M       M        V         V          V       V
Unë pranoj të përfaqësoj organizatën në procedurën përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me kërkesën e dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
55. Firma e përfaqësuesit
56. Data
p.sh. 27/09/2015
D        D        M       M        V         V          V       V
Komunikimi elektronik ndërmjet përfaqësuesit dhe Gjykatës 
57. Email për llogarinë e eComms (nëse përfaqësuesi tashmë përdor eComms, luteni të shkruani adresën email të llogarisë së eComms)
Duke plotësuar këtë fushë ju pranoni të përdorni sistemin eComms.
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Çështja që përbën objektin e ankimit
Subject matter of the application
Të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me faktet, ankesat dhe përmbushjen e kritereve për shterimin e mjeteve të brendshme ligjore, si edhe respektimin e periudhës katërmujore të përcaktuar në Nenin 35 § 1 të Konventës, duhet të paraqiten në këtë pjesë të formularit të ankimit (rubrikat E, F dhe G. Eshtë e papranueshme që këto rubrika të lihen bosh apo t’u referoheni sqarimeve të paraqitura në shpjegimet shtesë bashkëngjitur. Shihni Nenin 47 § 2 dhe Udhëzimin Praktik mbi Fillimin e Procedurave si dhe "Shënime mbi plotësimin e formularit të ankimit".
E. Paraqitja e fakteve 
E. Statement of the facts
 58.
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Paraqitja e fakteve (vazhdim)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Paraqitja e fakteve (vazhdim)
 60.
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F. Paraqitja mbi shkeljen(-et) e pretenduar(-a) të Konventës dhe/apo Protokolleve dhe argumentet përkatëse
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Neni i cituar
Shpjegimi
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Paraqitja mbi shkeljen(-et) e pretenduar(-a) të Konventës dhe/apo Protokolleve dhe argumentet përkatëse (vazhdim) 
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Neni i cituar
Shpjegimi
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G. Pajtueshmëria me kriteret e pranueshmërisë të përcaktuara në nenin 35 § 1 të Konventës
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Për secilën ankesë, luteni të konfirmoni që i keni përdorur të gjitha mjetet ligjore efektive në dispozicion sipas legjislacionit të vendit në fjalë, duke përfshirë mjetet e ankimit; gjithashtu tregoni datën kur është dhënë vendimi përfundimtar dhe datën kur ju e keni marrë atë, për të treguar se ju e keni përmbushur kriterin për respektimin e afatit katër mujor. 
 63. Ankesa
Informacioni mbi mjetet ligjore të përdorura dhe data e vendimit përfundimtar
64. A ka apo a ka pasur ndonjë mjet ankimi ligjor në dispozicionin tuaj që ju nuk e keni përdorur?
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Po
Jo
65. Nëse përgjigja sa më sipër është ‘Po’, luteni të deklaroni se cilin mjet ankimi ligjor nuk keni përdorur dhe të shpjegoni se përse nuk e keni bërë këtë
H. Të dhëna mbi procedura të tjera ligjore (nëse ka të tilla)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. A keni paraqitur ndonjërën prej këtyre ankesave në ndonjë procedurë tjetër hetimi apo pajtimi ndërkombëtar?
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Po
Jo 
67. Nëse përgjigja sa më sipër është ‘Po’, luteni të paraqisni një përmbledhje të shkurtër të procedurës (ankesat e paraqitura, emrin e organit ndërkombëtar, si dhe datën e natyrën e ndonjë vendimi të dhënë)
68. A keni ju (ankuesi) aktualisht apo a keni paraqitur më parë ndonjë ankim tjetër përpara Gjykatës? 
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Po
Jo 
69. Nëse përgjigja sa më sipër është ‘Po’, luteni të shkruani numrin (-at) përkatës të ankimit në kutizën e mëposhtme
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I. Lista e dokumenteve shoqëruese
I. List of accompanying documents
Ju duhet të bashkëngjisni kopje të plota e të lexueshme të të gjitha dokumenteve. Asnjë dokument nuk do t’ju kthehet. Prandaj është në interesin tuaj të dorëzoni kopje, dhe jo dokumente origjinale. Ju:
- DUHET të rradhisni dokumentet në mënyrë kronologjike, sipas datës dhe procedurës; - DUHET të vendosni numrat e faqeve në mënyrë rendore; dhe - NUK DUHET të kapni me kapëse fletët, t’i lidhni ato apo të vendosni shirit ngjitës në dokumente.
70. Në hapësirën e mëposhtme, luteni të listoni dokumentet në mënyrë kronologjike, së bashku me një përmbledhje të shkurtër.  Tregoni numrin e faqes në të cilën gjendet çdo dokument
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.
f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. 
Ndonjë koment tjetër 
Any other comments
A keni ndonjë koment tjetër mbi ankimin tuaj? 
71. Komente
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Deklarata dhe firma
Declaration and signature
Unë deklaroj se informacioni që kam paraqitur në këtë formular ankimi është i saktë, duke u bazuar në njohuritë e mia më të mira dhe besimin tim.
72. Data
p.sh. 27/09/2015
D        D        M       M        V         V        V        V
Ankuesi (-t) apo përfaqësuesi (-it) i/e ankuesit duhet të firmosë/-in në kutizën e mëposhtme. 
73. Firma (t) e          Ankuesit(ve)            Përfaqësuesit(ve) – zgjidhni sikurse është e përshtatshme
Përcaktimi i korresponduesit
Confirmation of correspondent
Nëse ekziston më shumë se një ankues apo më shumë se një përfaqësues, luteni të përcaktoni emrin dhe adresën e vetëm një personi me të cilin do të korrespondojë Gjykata. Në rast se ankuesi është i përfaqësuar, Gjykata do të mbajë kontakt vetëm me përfaqësuesin (avokat ose jo-avokat). 
74.  Emri dhe adresa e        Ankuesit(ve)          Përfaqësuesit(ve) – zgjidhni sikurse është e përshtatshme
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
Formulari i plotësuar i ankimit duhet të firmoset dhe duhet të dërgohet me postë në adresën në vijim:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
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FRANCE 
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