
(Nld–Niet-officiële Nederlandse vertaling) (02/10/2002)
TOELICHTING

bij het invullen van het verzoekschrift
onder Art. 34 van het Verdrag

INLEIDING

Deze aanwijzingen zijn bedoeld om u behulpzaam te zijn bij het opstellen van uw verzoekschrift
(“Requête/Application”) aan het Hof. U dient deze toelichting daarom zorgvuldig door te lezen alvorens het
formulier in te vullen. Vervolgens kunt u haar telkens raadplegen bij het invullen van de afzonderlijke rubrieken.

Het ingevulde formulier zal uw verzoekschrift aan het Hof zijn onder Art. 34 van het Verdrag. Het
vormt de basis voor het onderzoek van uw zaak door het Hof. Het is daarom belangrijk dat u het volledig en
nauwkeurig invult, zelfs indien dit een herhaling inhoudt van reeds in voorgaande correspondentie aan de
Griffie verstrekte informatie.

Zoals u ziet bestaat het formulier uit acht rubrieken. U dient deze alle in te vullen zodat uw verzoekschrift
alle informatie bevat die door het Reglement van het Hof vereist wordt. Hieronder treft u een toelichting aan op elke
afzonderlijke rubriek van het formulier. Aan het eind van deze aanwijzingen vindt u de tekst van Artikelen 45 en
47 van het Reglement van het Hof.

AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET VERZOEKSCHRIFT

I. DE PARTIJEN – Art. 47 § 1 (a), (b), en (c)
(Vraag 1-13)

Indien er meer dan één verzoeker is dient u de gevraagde inlichtingen voor iedere verzoeker afzonderlijk
te vermelden, indien noodzakelijk op een afzonderlijk vel.

Een verzoeker kan een andere persoon aanwijzen als vertegenwoordiger. Deze persoon dient een advocaat
te zijn die bevoegd is als zodanig op te treden in enige bij het Verdrag aangesloten staat en die woonachtig is in een
bij het Verdrag aangesloten staat, of enig ander door het Hof geaccepteerde persoon. Indien een verzoeker door een
ander wordt vertegenwoordigd moet de betreffende informatie in deze rubriek van het verzoekschrift vermeld
worden, en de Griffie zal vervolgens uitsluitend met de vertegenwoordiger corresponderen.

II. WEERGAVE VAN DE FEITEN – Art. 47 § 1 (d)
(Vraag 14)

U dient duidelijk en gedetailleerd, maar niettemin beknopt, de feiten uiteen te zetten waarover u zich
beklaagt. Tracht een chronologische volgorde aan te houden en geef data exact aan. Indien uw klacht betrekking
heeft op een aantal verschillende zaken (bijvoorbeeld verschillende series gerechtelijke procedures) dient u elke zaak
afzonderlijk te behandelen.

III. VERKLARING OMTRENT BEWEERDE SCHENDING(EN) VAN Het Verdrag EN OMTRENT
RELEVANTE ARGUMENTEN – Art. 47 § 1 (e)
(Vraag 15)

In deze rubriek dient u zo nauwkeurig mogelijk uit te leggen wat uw klacht onder het Verdrag is. U dient
aan te geven op welke bepaling(en) van het Verdrag u zich beroept en uit te leggen waarom de feiten die u in rubriek
II beschreven heeft een schending van deze bepaling(en) inhouden.

Zoals u kunt zien staan enige bepalingen van het Verdrag onder bepaalde omstandigheden een inmenging
toe in de rechten die zij garanderen (zie b.v. sub (a) tot (f) van Artikel 5 § 1, en § 2 van Artikelen 8 t/m 11). Indien
u zich op één van deze bepalingen beroept wordt u verzocht uit te leggen waarom de inmenging waarover u zich
beklaagt naar uw mening niet gerechtvaardigd is.
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IV. VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 35 § 1 VAN HET VERDRAG – Art. 47 § 2 (a)
(Vraag 16-18)

In deze rubriek dient u nadere bijzonderheden te geven over de rechtsmiddelen die u heeft aangewend voor
de nationale autoriteiten. U dient elk van de drie onderdelen van deze rubriek in te vullen en deze informatie telkens
te verschaffen voor elke afzonderlijke klacht. Onder Vraag 18 dient u aan te geven of er een rechtsmiddel bestaat
dat uw klacht zou kunnen opheffen en dat u nog niet aangewend heeft. Indien een dergelijk rechtsmiddel openstaat
dient u dit te specificeren (b.v. door de rechterlijke instantie of het overheidsorgaan te noemen waarop u een beroep
zou kunnen doen) en uit te leggen waarom u hiervan geen gebruik heeft gemaakt.

V. VERKLARING OMTRENT HET DOEL VAN DE KLACHT – Art. 47 § 1 (g)
(Vraag 19)

Hier dient u in het kort aan te geven wat u met uw klacht bij het Hof wilt bereiken.

VI. VERKLARING OMTRENT ANDERE INTERNATIONALE INSTANTIES – Art. 47 § 2 (b)
(Vraag 20)

Hier dient u aan te geven of u de klachten in uw verzoekschrift ooit voorgelegd heeft aan enige andere
instantie van internationaal onderzoek of geschillenbeslechting. Zo ja, dan dient u alle bijzonderheden te vermelden,
inclusief de naam van de betrokken instantie(s) waaraan u uw klachten heeft voorgelegd, de betreffende data en
bijzonderheden van de gevoerde procedure(s) en genomen beslissing(en). U dient tevens fotokopieën van de
betreffende beslissing(en) en overige relevante documenten te overleggen.

VII. LIJST VAN DOCUMENTEN – Art. 47 § 1 (h)
(Vraag 21) (GEEN ORIGINELE DOCUMENTEN, ALLEEN FOTOKOPIEËN)

Vergeet niet alle rechterlijke uitspraken en beslissingen, waarnaar in de rubrieken IV en VI verwezen wordt,
in de lijst te vermelden alsmede alle andere documenten waarvan u wenst dat het Hof deze als bewijs in overweging
neemt (verslagen van hoorzittingen, getuigenverklaringen, etc.). Sluit een kopie bij van elk document dat redenen
geeft voor een rechterlijke of andere beslissing alsmede een kopie van deze beslissing zelf. Leg uitsluitend kopieën
van documenten over welke van belang zijn voor de klacht die u aan het Hof voorlegt.

VIII. VERKLARING EN ONDERTEKENING – Art. 45 § 3
(Vraag 22)

Indien het verzoekschrift ondertekend wordt door de vertegenwoordiger van verzoeker dient tevens een
volmacht te worden overgelegd die ondertekend  is door zowel de verzoeker als zijn/haar vertegenwoordiger (tenzij
deze volmacht al eerder is ingediend).
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ARTIKELEN 45 EN 47 VAN HET REGLEMENT VAN HET HOF
[niet-officiële Nederlandse vertaling]

Artikel 45
(Ondertekening)

1. Ieder verzoekschrift onder Artikel 33 of 34 van het Verdrag dient schriftelijk te worden ingediend en te worden
ondertekend door de verzoeker of de vertegenwoordiger van verzoeker.

2. Indien een verzoekschrift wordt ingediend door een niet-gouvernementele organisatie of door een groep
individuen, dient het verzoekschrift te worden ondertekend door de personen die bevoegd zijn de organisatie of
groep te vertegenwoordigen. De betrokken Kamer of het Comité zal beslissen over eventuele vragen of personen
die een verzoekschrift hebben ondertekend daartoe bevoegd waren.

3. Indien een verzoeker is vertegenwoordigd overeenkomstig Artikel 36 van dit Reglement, dient de
vertegenwoordiger een volmacht of schriftelijke machtiging te overleggen.

Artikel 47
(Inhoud van een individueel verzoekschrift)

1. Ieder verzoekschrift onder Artikel 34 van het Verdrag moet worden ingediend door middel van het
verzoekschriftformulier (“application form”) dat door de Griffie wordt verstrekt, tenzij de President van de betrokken
Sectie anders bepaalt. Het formulier bevat:

(a) de naam, de geboortedatum, de nationaliteit, het geslacht, het beroep en het adres van de verzoeker;

(b) de naam, het beroep en het adres van de vertegenwoordiger (indien van toepassing);

(c) de naam van de Verdragsluitende Staat of Staten waartegen het verzoekschrift wordt ingediend;

(d) een beknopt uiteenzetting van de feiten;

(e) een beknopte uiteenzetting van de beweerde schending(en) van het Verdrag en de hiertoe relevante
argumenten;

(f) een beknopte verklaring waaruit blijkt dat de verzoeker voldaan heeft aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden
(uitputting van nationale rechtsmiddelen en de zes maanden termijn) uiteengezet in Artikel 35 § 1 van het Verdrag;

(g) het doel van het verzoekschrift;

en zal vergezeld zijn van

(h) kopieën van alle relevante documenten, in het bijzonder de beslissingen van rechterlijke en andere instanties,
met betrekking tot het onderwerp van het verzoekschrift.

2. Verzoekers zullen voorts:

(a) informatie verstrekken, in het bijzonder de documenten en beslissingen zoals bedoeld in bovenvermelde
paragraaf 1 (h), waaruit een inzicht kan worden verkregen in het voldaan zijn aan de ontvankelijksvoorwaarden
(uitputting van nationale rechtsmiddelen en de zes maanden termijn) uiteengezet in Artikel 35 § 1; en

(b) aangeven of zij hun klachten hebben voorgelegd aan enige andere procedure van internationaal onderzoek
of geschillenbeslechting

3. Verzoekers die niet wensen dat hun identiteit publiekelijk bekend wordt gemaakt dienen dit aan te geven en een
verklaring te overleggen met de rechtvaardigingsgronden voor een afwijking van de gebruikelijke regel van
openbaarheid van informatie in procedures voor het Hof. De President van de Kamer kan anonimiteit in
uitzonderlijke en voldoende gerechtvaardigde gevallen toestaan.
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4. Verzuim om aan de voorwaarden uiteengezet in bovenstaande paragrafen 1 en 2 te voldoen kan ertoe leiden dat
een verzoekschrift niet zal worden beoordeeld dor het Hof.

5. De datum van indiening van een verzoekschrift zal als algemene regel de datum zijn van het eerste bericht van
de klager waarin het onderwerp van het verzoekschrift uiteen wordt gezet, zelfs als dat summier gebeurt. Het Hof
kan niettemin op goede gronden besluiten een andere datum te beschouwen als de datum waarop het verzoekschrift
is ingediend.

6. Verzoekers dienen het Hof op de hoogte te houden van eventuele adreswijzigingen en van alle omstandigheden
die van belang zijn voor het verzoekschrift.


