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(NL) 02/01/2002

N O O T
ten behoeve van personen die een verzoekschrift willen indienen bij

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

I. WELKE ZAKEN KAN HET HOF BEHANDELEN?

1.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is een internationale instantie die in
bepaalde gevallen klachten kan onderzoeken van personen die van mening zijn dat hun
rechten onder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens geschonden zijn. Dit
Verdrag is een internationale overeenkomst waarbij een groot aantal Europese Staten
overeengekomen zijn om bepaalde fundamentele rechten te waarborgen. Deze
gewaarborgde rechten zijn uiteengezet in het Verdrag zelf en in de Protocollen Nrs. 1, 4, 6 en
7. Deze Protocollen zijn slechts door sommige Staten aanvaard. U dient de teksten en de
daarbij behorende voorbehouden te lezen. U vindt deze hierbij ingesloten.

2.  Wanneer u meent dat u persoonlijk en direct het slachtoffer bent van een schending van
één of meer van deze fundamentale rechten door één van de Staten, kunt u zich hierover bij
het Hof beklagen.

3.  Het Hof kan uitsluitend klachten onderzoeken die betrekking hebben op schendingen van
één of meer van de rechten die in het Verdrag en de Protocollen zijn opgenomen. Het Hof
is geen hoger beroepsorgaan van nationale rechterlijke instanties en kan hun beslissingen niet
tenietdoen of wijzigen. Het Hof kan evenmin direct en namens u tussenbeide komen bij de
instantie waarover u wenst te klagen.

4.  Het Hof kan uitsluitend klachten behandelen die gericht zijn tegen Staten die het Verdrag
of het betrokken Protocol hebben geratificeerd en die betrekking hebben op gebeurtenissen
na een bepaalde datum. Deze datum varieert van Staat tot Staat en al naar gelang de klacht
betrekking heeft op een recht uit het Verdrag zelf of uit één van de Protocollen.

5.  U kunt bij het Hof uitsluitend klagen over aangelegenheden die onder de
verantwoordelijkheid vallen van een publieke instantie  (wetgever, administratieve
overheid, rechterlijke instanties, enz.) van één van deze Staten. Het Hof kan geen klachten
onderzoeken over handelingen van een privé-persoon of een particuliere organisatie.

6.  Op grond van Artikel 35 § 1 van het Verdrag, kan het Hof een verzoekschrift alleen dan in
behandeling nemen wanneer alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput en wanneer het
verzoekschrift binnen zes maanden na de definitieve nationale beslissing is ingediend. Het
Hof kan geen verzoekschriften in behandeling nemen die niet aan deze
ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoen.

7.  Het is daarom van vitaal belang dat, voordat u zich tot het Hof wendt, u alle
rechtsmiddelen in de betrokken Staat heeft aangewend die uw klacht zouden kunnen
verhelpen. Voorzover u dit niet heeft gedaan, dient u aan te tonen dat de desbetreffende
rechtsmiddelen  niet effectief zouden zijn. Overeenkomstig moet u zich eerst tot de nationale
rechter wenden, tot en met de terzake hoogst bevoegde rechterlijke instantie, waaraan u,
tenminste inhoudelijk, de klacht moet hebben voorgelegd die u vervolgens bij het Hof wilt
indienen.
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8.  Wanneer u de betreffende rechtsmiddelen uitput, dient u op normale wijze de nationale
procedureregels in acht te nemen, inclusief tijdslimieten. Wanneer, bijvoorbeeld, uw
beroep is verworpen omdat het te laat is ingesteld of bij een verkeerde rechterlijke instantie of
omdat u niet een geëigende procedure heeft gevolgd, zal het Hof niet in staat zijn om uw
klacht te onderzoeken.

9.  Wanneer u klaagt over een veroordeling of strafoplegging, dan is het echter niet nodig dat
u een verzoek tot herziening indient nadat u een normale volledige gerechtelijke beroepsgang
heeft doorlopen. Het is ook niet vereist dat u verdere, andere dan gerechtelijke stappen,
onderneemt of een verzoek indient voor gratie of amnestie. Petities of klachtschriften (aan
een parlement, staatshoofd, regering, minister of ombudsman) worden niet beschouwd als
effectieve rechtsmiddelen die moeten zijn uitgeput.

10.  Nadat de beslissing van de hoogst bevoegde nationale rechter of bestuursorgaan is
gegeven, beschikt u over zes maanden om u tot het Hof te wenden. Deze termijn van zes
maanden begint te lopen vanaf het moment dat de definitieve rechterlijke beslissing aan u of
uw advocaat bekend is gemaakt of u of uw advocaat daarvan kennis had kunnen nemen, en
niet vanaf de datum van een latere weigering van een verzoek om uw zaak te herzien, van een
verzoek voor gratie of amnestie of van enig ander niet gerechtelijk verzoek aan een autoriteit.

11.  Deze termijn houdt alleen op te lopen vanaf het moment waarop het Hof van u ontvangt
ofwel uw eerste brief waarin u – ook al is dat alleen in een beknopte vorm – een duidelijke
beschrijving geeft waarover het verzoekschrift gaat wat u wenst in te dienen, danwel uw
ingevulde verzoekschriftformulier. Een simpel verzoek om informatie is niet voldoende om
de tijdslimiet van zes maanden te doen stoppen.

II. HOE U ZICH TOT HET HOF KUNT WENDEN

12.  De officiële talen van het Hof zijn Engels en Frans, maar wanneer dit voor u makkelijker
is kunt u de Griffie ook aanschrijven in een officiële taal van één van de Staten die het
Verdrag hebben geratificeerd.

13.  Verzoekschriften kunnen niet per telefoon of e-mail aan het Hof gericht worden, tenzij
later bevestigd per gewone post. Het heeft ook geen zin dat u zelf naar Straatsburg komt om
uw zaak persoonlijk uit te leggen.

14.  Alle correspondentie met betrekking tot uw klacht moet gericht worden aan het volgende
adres:

De Griffier
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Raad van Europa (Council of Europe)
F–67075 STRASBOURG CEDEX

15.  Na ontvangst van uw eerste brief of het verzoekschriftformulier zal de Griffie van het
Hof u antwoorden dat er een dossier (waarvan het nummer in alle daaropvolgende
correspondentie genoemd dient te worden) is geopend onder uw naam. Vervolgens kunt
u gevraagd worden om aanvullende informatie, documenten of nadere bijzonderheden van
uw klacht te verstrekken. Daarentegen kan de Griffie u geen inlichtingen verstrekken over het
nationale recht van de Staat waartegen u uw klacht indient, of u juridische adviezen geven
over de toepassing en interpretatie van nationaal recht.
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16.  Het is in uw belang om voortvarend te zijn in uw correspondentie met de Griffie. Een
vertraging in het beantwoorden of het uitblijven van een antwoord zal naar alle
waarschijnlijkheid worden gezien als een teken dat u niet langer geïnteresseerd bent in een
verdere behandeling van uw zaak. Als u niet reageert op een brief van de Griffie binnen een
jaar na de verzending daarvan zal uw dossier worden vernietigd

17.  Indien u van mening bent dat uw klacht inderdaad één van de rechten betreft die door het
Verdrag of de Protocollen wordt gegarandeerd, en dat aan de hierboven uiteengezette
voorwaarden is voldaan, dan dient u het verzoekschriftformulier zorgvuldig en leesbaar
in te vullen en het binnen maximaal zes weken terug te sturen.

18.  Op grond van Artikel 47 van het Reglement van het Hof, is het essentieel dat u in uw
verzoekschrift:

a. een korte samenvatting van de feiten geeft waarover u klaagt en de aard van uw klachten
uiteenzet;

b. aangeeft welke Verdragsrechten er naar uw mening geschonden zijn;

c. aangeeft welke rechtsmiddelen u heeft aangewend;

d. de officiële beslissingen opsomt, inclusief de datum van iedere beslissing, de rechterlijke
of andere nationale instantie die deze beslissingen genomen heeft en een korte omschrijving
van elke beslissing. U dient een volledige kopie van deze beslissingen bij uw brief te voegen.
(Het Hof stuurt geen documenten terug. Het is dus in uw belang om uitsluitend kopieën, en
geen originele documenten aan het Hof te sturen.)

19.  Op grond van Artikel 45 van het Reglement van het Hof is het verplicht dat het
verzoekschriftformulier is ondertekend door u als klager of door uw vertegenwoordiger.

20.  Wanneer u niet wenst dat uw identiteit openbaar wordt gemaakt, dient u dat aan te geven
met opgave van de redenen voor de afwijking van de gebruikelijke regel van openbaarheid
van informatie in de procedures voor het Hof. In uitzonderlijke en duidelijk gerechtvaardigde
gevallen kan het Hof toestemming voor anonimiteit verlenen.

21.  Indien u uw verzoekschrift wilt indienen via een advocaat of een andere
vertegenwoordiger, dient u een formulier te overleggen waarin u deze persoon machtigt
om namens u op te treden. Een vertegenwoordiger van een rechtspersoon (bedrijf, vereniging
enz.) of een groep van personen moet bewijs overleggen van zijn of haar recht om deze te
vertegenwoordigen. Voor het indienen van de voorlopige klacht is het niet verplicht dat uw
vertegenwoordiger (voorzover aanwezig) een advocaat is. Wèl is het zo dat in een later
stadium van de procedure voor het Hof, behoudens wanneer er sprake is van een speciale
uitzondering, het verplicht is dat de vertegenwoordiger van een klager een advocaat is die
gerechtigd is als zodanig op te treden in één van de Staten die het Verdrag hebben
geratificeerd. De advocaat moet op zijn minst een passieve kennis hebben van één van de
officiële talen van het Hof (Engels en Frans).

22.  Het Hof verleent geen rechtsbijstand om u te helpen een advocaat te betalen om uw
voorlopige klacht op te stellen. In een later stadium van de procedure – na een beslissing van
het Hof om de zaak ter kennis van de betrokken regering te brengen en deze om schriftelijke
opmerkingen te vragen – kunt u in aanmerking komen voor rechtsbijstand als u niet over



4/6

voldoende middelen beschikt om een advocaat te betalen en als het verlenen van
rechtsbijstand noodzakelijk wordt geacht voor een gepaste behandeling van de zaak.

23.  Uw zaak zal kosteloos behandeld worden en u zult door de Griffie over de voortgang van
de procedure op de hoogte gehouden worden. Omdat de procedure aanvankelijk schriftelijk is
heeft het geen zin om persoonlijk naar het gebouw van het Hof te komen. U zult automatisch
worden geïnformeerd over iedere door het Hof in uw zaak genomen beslissing.
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(Nederlands)   DATUMS VAN RATIFICATIE 15.01.2003

 STAAT VERDRAG 1ste
PROTOCOL

4de
PROTOCOL

6de
PROTOCOL

7de
PROTOCOL

Albanië 02.10.1996 02.10.1996 02.10.1996 21.09.2000 02.10.1996

Andorra 22.01.1996 - - 22.01.1996 -

Armenië 26.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 26.04.2002

Azerbajdzjan 15.04.2002 15.04.2002 15.04.2002 15.04.2002 15.04.2002

België 14.06.1955 14.06.1955 21.09.1970 10.12.1998 -

Bosnië-Herzegovina 12.07.2002 12.07.2002 12.07.2002 12.07.2002 12.07.2002

Bulgarije 07.09.1992 07.09.1992 04.11.2000 29.09.1999 04.11.2000

Cyprus 06.10.1962 06.10.1962 03.10.1989 19.01.2000 -

Denemarken 13.04.1953 13.04.1953 30.09.1964 01.12.1983 18.08.1988

Duitsland 05.12.1952 13.02.1957 01.06.1968 05.07.1989 -

Estland 16.04.1996 16.04.1996 16.04.1996 17.04.1998 16.04.1996

Finland 10.05.1990 10.05.1990 10.05.1990 10.05.1990 10.05.1990

Frankrijk 03.05.1974 03.05.1974 03.05.1974 17.02.1986 17.02.1986

Georgië 20.05.1999 07.06.02 13.04.2000 13.04.2000 13.04.2000

Griekenland 28.11.1974 28.11.1974 - 08.09.1998 29.10.1987

Hongarije 05.11.1992 05.11.1992 05.11.1992 05.11.1992 05.11.1992

Ierland 25.02.1953 25.02.1953 29.10.1968 24.06.1994 03.08.2001

IJsland 29.06.1953 29.06.1953 16.11.1967 22.05.1987 22.05.1987

Italië 26.10.1955 26.10.1955 27.05.1982 29.12.1988 07.11.1991

Kroatië 05.11.1997 05.11.1997 05.11.1997 05.11.1997 05.11.1997

Letland 27.06.1997 27.06.1997 27.06.1997 - 27.06.1997

Liechtenstein 08.09.1982 14.11.1995 - 15.11.1990 -

Litouwen 20.06.1995 24.05.1996 20.06.1995 08.07.1999 20.06.1995

Luxemburg 03.09.1953 03.09.1953 02.05.1968 19.02.1985 19.04.1989

Malta 23.01.1967 23.01.1967 05.06.02 26.03.1991 15.01.2003

Moldavië 12.09.1997 12.09.1997 12.09.1997 12.09.1997 12.09.1997

Nederland 31.08.1954 31.08.1954 23.06.1982 25.04.1986 -

Noorwegen 15.01.1952 18.12.1952 12.06.1964 25.10.1988 25.10.1988

Oekraïne 11.09.1997 11.09.1997 11.09.1997 04.04.2000 11.09.1997

Oostenrijk 03.09.1958 03.09.1958 18.09.1969 05.01.1984 14.05.1986

Polen 19.01.1993 10.10.1994 10.10.1994 30.10.2000 04.12.2002

Portugal 09.11.1978 09.11.1978 09.11.1978 02.10.1986 -

Roemenië 20.06.1994 20.06.1994 20.06.1994 20.06.1994 20.06.1994

Rusland 05.05.1998 05.05.1998 05.05.1998 - 05.05.1998

San Marino 22.03.1989 22.03.1989 22.03.1989 22.03.1989 22.03.1989

Slovenië 28.06.1994 28.06.1994 28.06.1994 28.06.1994 28.06.1994

Slowakije 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992

Spanje 04.10.1979 27.11.1990 - 14.01.1985 -

Tsjechië 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992

Turkije 18.05.1954 18.05.1954 - - -

Verenigd Koninkrijk 08.03.1951 03.11.1952 - 20.05.1999 -

Voorm. Joegosl.
Rep. Macedonië 10.04.1997 10.04.1997 10.04.1997 10.04.1997 10.04.1997

Zweden 04.02.1952 22.06.1953 13.06.1964 09.02.1984 08.11.1985

Zwitserland 28.11.1974 - - 13.10.1987 24.02.1988
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Keuze uit voorbehouden en verklaringen gemaakt met betrekking tot het
Verdrag en de Protocollen Nrs. 1 tot en met 7

NEDERLAND

Protocol Nr. 1

De Nederlandse Regering is van mening dat de Staat niet alleen de rechten van ouders inzake
opvoedingskwesties dient te respecteren, maar ook, zo nodig, de uitoefening van die rechten
dient te garanderen door geëigende financiële maatregelen.

Protocol Nr. 4

Aangezien, na ratificatie door het Koninkrijk der Nederlanden, Protocol Nr. 4 bij het Verdrag
voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, waarin enige rechten en vrijheden
erkenning vinden welke nog niet in het Verdrag en het eerste Protocol zijn neergelegd, van
toepassing is op Nederland en de Nederlandse Antillen worden Nederland en de Nederlandse
Antillen, ingevolge Artikel 5 lid 4, beschouwd als afzonderlijke gebieden voor de toepassing
van de Artikelen 2 en 3 van het Protocol.

Op grond van Artikel 3 mag niemand worden verwijderd van het grondgebied of het recht op
toegang tot het grondgebied van de Staat, waarvan hij een onderdaan is, worden ontzegd.  Er is
echter maar één nationaliteit (Nederlands) voor het hele Koninkrijk.  Dientengevolge kan
nationaliteit niet worden gebruikt als een criterium bij het maken van onderscheid tussen de
"onderdanen" van Nederland en die van de Nederlandse Antillen, een onderscheid dat
onvermijdelijk is nu Artikel 3 afzonderlijk van toepassing is op elk van de delen van het
Koninkrijk.

Aldus behoudt Nederland zich het recht voor, bij de toepassing van Artikel 3 van het Protocol,
in de wetgeving een onderscheid te maken tussen Nederlandse onderdanen die in Nederland
woonachtig zijn en Nederlandse onderdanen die op de Nederlandse Antillen woonachtig zijn.

Protocol Nr. 6 : (verklaring gemaakt bij de ondertekening op 28 april 1983)

« … de wetsvoorstellen voor het afschaffen van de doodstraf, voorzover nog steeds voorzien
in Nederlands militair recht and Nederlandse regelingen betreffende misdrijven in oorlogstijd,
zijn in behandeling bij het Parlement sinds 1981. Het dient echter te worden opgemerkt dat
onder de bepalingen van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, die op 17
februari 1983 in werking is getreden, de doodstraf niet mag worden opgelegd.

Voorts heb ik de eer u hierbij ter kennis te brengen, overeenkomstig Article 2 van het
desbetreffende Protocol, Artikelen 103 en 108 van het Wetboek van Strafrecht van de
Nederlandse Antillen en Aruba. »
(tekst hier niet weergegeven)

Protocol Nr. 7 : (verklaring gemaakt bij de ondertekening op 22 november 1984)

De Nederlandse Regering interpreteert lid 1 van Artikel 2 aldus, dat het recht, aan een ieder
verleend die veroordeeld is wegens een strafbaar feit, de schuldigverklaring of veroordeling
opnieuw te doen beoordelen door een hogere rechterlijke instantie, alleen betrekking heeft op
schuldigverklaringen of veroordelingen welke in eerste instantie zijn uitgesproken door
rechterlijke organen welke ingevolge de Nederlandse wetgeving belast zijn met de behandeling
van strafrechtelijke zaken.


