
VERZOEKSCHRIFT EN ADDENDUM VOOR EEN 

ONMIDDELLIJK CIVIEL BESCHERMINGSBEVEL BIJ DE 

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK VAN CYPRUS/ANDER 

EU-LIDSTAAT: ____________________________ 
 

 

INSTRUCTIES 
Lees dit eerst 

 

 

1. Vul het addendum in. Je bent niet verplicht om alle vragen te beantwoorden, maar 

het is belangrijk dat je alle redenen voor je verzoek aangeeft, zodat de rechter een 

onmiddellijk beschermingsbevel kan uitvaardigen. 

 

2. Vul Formulier 45 in. Verwijs naar je addendum, bijvoorbeeld: ‘Zie door verzoeker 

bijgevoegd addendum’. Een leeg Formulier 45 is bijgevoegd. 
 

3. Vul het Affidavit in. Verwijs naar je addendum, bijvoorbeeld: ‘Zie door verzoeker 

bijgevoegd addendum’. Een leeg Affidavit is bijgevoegd. 
 

4. Vul de Dagvaarding in (A.2, L.1). Een leeg invulformulier is bijgevoegd. 
 

5. Vul Formulier (A.8, L.1) in als je beperkte financiële middelen hebt.  Een leeg 

invulformulier is bijgevoegd. 
 

6. Maak een kopie van alle ingevulde, getekende, gedateerde en ingediende 

formulieren en geef een kopie aan de gerechtsdeurwaarder voor de verweerder. Voeg 

alle eventuele gerechtelijke bevelen toe.   

 

7. De originele ingevulde, getekende en gedateerde documenten moeten persoonlijk 

bij de arrondissementrechtbank in je regio worden ingediend. 

 

8. Er kunnen voor het verzoekschrift gerechtskosten in rekening worden gebracht. 

 

9. Als het ex parte-verzoek wordt afgewezen, kun je in beroep gaan. Het 

beroepschrift voor het gerechtshof wordt samen met de procedureformulieren 

verstrekt. We raden je aan de rechtbank te vragen vóór welke datum je beroep moet 

indienen. 

 

 

 

 

 



 

 
Wat is een EX PARTE-VERZOEK TOT EEN NOODBEVEL VOOR 

BESCHERMINGSMAATREGELEN? 

 
Ex parte (of eenzijdig) betekent dat de verweerder, of zijn/haar advocaat, niet bij de 

hoorzitting aanwezig is en niet gehoord wordt, vanwege de spoedeisende aard van het 

verzoek. 
 

 

Nood betekent onmiddellijk. 
 

Beschermingsmaatregelen betekent dat de verzoeker bescherming krijgt tegen de 

verweerder. 
 

Een bevel is een rechtsmiddel dat wordt opgelegd door de rechtbank, waarbij de 

verzoeker geen geldelijke schadevergoeding eist, maar een voorziening zoals 

bijvoorbeeld een contactverbod. 
 

 

Disclaimer: 

De onderstaande formulieren en instructies worden verstrekt als richtlijnen voor 

zelfvertegenwoordiging in een arrondissementsrechtbank in Cyprus/ander EU-lidstaat: 

_________________ om een ex parte-verzoekprocedure te starten voor een 

noodbeschermingsbevel om een of meer verweerders ervan te weerhouden ongewenst contact 

te hebben, en dienen niet als juridisch advies en mogen niet worden geïnterpreteerd als 

wettelijke vertegenwoordiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFFIDAVIT 

 

Ik, ______________________________________, wonende te ____________________ 

____________________________________________________________ en houder van 

paspoort/ verblijfsdocument/identiteitskaart met nr. ______________________________ 

verklaar onder ede het volgende: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

     DE BEËDIGDE 

    ________________________________  

heeft onder ede verklaard en in mijn aanwezigheid voor de arrondissementsrechtbank van 

______________________ ondertekend. 

 

Vandaag________________________ (datum) 

 

 

 

 

                                                                                 Griffier 



Addendum bij Formulier 45 

Ex parte-verzoek tot noodbeschermingsbevel 

 

DATUM: 
TIJD: 

 

                                                              VERZOEKER  

 Achternaam: 

 
 Voornamen: 

 Nationaliteit: 

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Woonplaats: 

 Telefoonnummer: 

 E-mailadres: 

 

VERWEERDER 

 Achternaam: 

 Voornamen: 

 Nationaliteit: 

 Geboortedatum:  

 Adres:  

 Woonplaats:  

 Telefoon:  

 

FAMILIESITUATIE 

Personen die bij de verzoeker in huis wonen 
 Voor- en achternaam: Geboortedatum: 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 



 
 
GEEF DE REDENEN VOOR DIT EX PARTE-VERZOEK OP. GEEF AAN 

OM WELKE MAATREGEL(EN) JE DIT VERZOEK INDIENT. 
 

 
   JA 

 
 NEE 

1. Is de verzoeker een staatsburger van Cyprus en daarmee staatsburger van de 

Europese Unie? 

  

2. Dient de verzoeker een ex parte-verzoek tot een onmiddellijk contactverbod 

tegen de verweerder in omdat de verzoeker redelijkerwijs gelooft dat het nodig 

is om de verweerder te weerhouden contact te hebben met de verzoeker om 

redenen vermeld in het Addendum die stellen dat contact met de verweerder 

de specifieke mensenrechten en vrijheden schendt die de verzoeker heeft als 

staatsburger van Cyprus en de EU en die zijn beschermd en gewaarborgd 

onder de Cyprus-grondwet of protocollen van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens? 

  

3. Acht de verzoeker op grond van deze wetten en de aard van dit ex parte-

verzoek het noodzakelijk zichzelf te vertegenwoordigen voor onmiddellijke 

toegang tot een rechter voor een noodbeschermingsbevel? 

  

4. Verklaar je hierbij dat de hieronder aangegeven gronden de claim 

onderbouwen voor een noodbeschermingsbevel door de rechtbank, voor zover 

rechtens vereist? 

  

5. Verklaar je hierbij dat het contact tussen jou en de verweerder ongewenst is 

omdat het je bedreigt, intimideert of hindert, in strijd met je recht op plezier in 

je leven?1 

  

6. Verklaar je hierbij dat het contact tussen jou en de verweerder ongewild is 

omdat je redelijkerwijs gelooft dat het je vrijheid en veiligheid aanzienlijk 

verstoort?2 

  

7. Verklaar je hierbij dat het contact tussen jou en de verweerder ongewenst is en 

moet worden beperkt om jezelf en/of je kinderen te beschermen tegen risico 

op onherstelbare schade of letsel?3 

  

8. Verklaar je hierbij dat zelfvertegenwoordiging noodzakelijk is voor het 

verkrijgen van een onmiddellijk contactverbod voor de verweerder om je te 

beschermen tegen ongewenst contact en de kans op onherstelbare schade of 

letsel aan jezelf of je kinderen te voorkomen, en dat je onder deze 

omstandigheden niet kunt wachten op rechtsbijstand en geen advocaat kunt 

betalen?4 

  

 
1 In overeenstemming met artikel 2 van het EVRM: Het recht van eenieder op leven wordt beschermd 
door de wet en artikel 7 van de Grondwet van Cyprus. 
2 In overeenstemming met artikel 5 van het EVRM: Iedereen heeft het recht op persoonlijke vrijheid en 
veiligheid en artikel 11 van de Grondwet van Cyprus. 
3 In overeenstemming met artikel 8 van het EVRM: Recht op respect voor privé-, familie- en gezinsleven en 
artikel 15 van de Grondwet van Cyprus. 
4 In overeenstemming met artikel 6 van het EVRM: Recht op een eerlijk proces en artikel 30 van de 
Grondwet van Cyprus. 



   JA   NEE 

9. Verklaar je hierbij dat het contact tussen jou en de verweerder ongewild is 

omdat je redelijkerwijs gelooft dat het je recht op privacy aanzienlijk 

verstoort?5 

  

10. Verklaar je hierbij dat het contact tussen jou en de verweerder ongewenst is 

omdat de verweerder je niet toestaat om openlijk je mening of denkbeelden te 

uiten?6 

  

11. Verklaar je hierbij dat het contact tussen jou en de verweerder ongewenst is 

omdat het je recht verstoort om vereniging met anderen te kiezen, om vrienden 

of familie te zien of om te kiezen niet met de verweerder om te gaan?7 

  

12. Verklaar je hierbij dat het ex parte-verzoek tot een onmiddellijk gerechtelijk 

bevel om de verweerder te weerhouden ongewenst contact met je te hebben 

noodzakelijk is om je de bescherming en de rechtsmiddelen te bieden om te 

voorkomen dat het contact van de verweerder je mensenrechten en vrijheid 

schendt?8 

  

13. Verklaar je hierbij dat het contact tussen jou en de verweerder ongewenst is 

omdat het je recht op bewegingsvrijheid belemmert en een schending van je 

mensenrechten is?9 

  

14. Verklaar je hierbij dat ongewenst contact tussen jou en de verweerder je recht 

om je eigen woning te kiezen, schendt?10 

  

15. Ben je redelijkerwijs van mening dat het ongewenste gedrag van de 

verweerder jouw vermogen om van je privéleven te genieten op onredelijke 

wijze belemmert, bedreigt of verpest?11 

  

16. Ben je redelijkerwijs van mening dat ongewenst contact tussen jou en de 

verweerder leidt tot een substantiële inmenging van je rechten vermeld in de 

bovenstaande nummers (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (14), (15) en (17) 

hieronder en vereist dat de rechter je een daadwerkelijk rechtsmiddel verstrekt 

voor een noodbeschermingsbevel? 12 

  

17. Heeft de verweerder dodelijke wapens in huis of heeft de verweerder om een 

andere reden beschikking over of toegang tot wapens waardoor jij je bedreigd 

of geïntimideerd voelt? 

  

 
5 In overeenstemming met artikel 8 van het EVRM: Recht op respect voor privé-, familie- en gezinsleven en 
   artikel 15 van de Grondwet van Cyprus. 
6 In overeenstemming met artikel 10 van het EVRM: Vrijheid van meningsuiting en artikel 19 van de  
   Grondwet van Cyprus. 
7 In overeenstemming met artikel 11 van het EVRM: Vrijheid van vergadering en vereniging. 
8 In overeenstemming met artikel 14 van het EVRM: Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. 
9 In overeenstemming met protocol 4, artikel 2 van het EVRM: Vrijheid van bewegingsvrijheid en artikel 13  
   van de Grondwet van Cyprus. 
10 In overeenstemming met protocol 4, artikel 2 van het EVRM: Vrijheid van bewegingsvrijheid en artikel  
    13 van de Grondwet van Cyprus. 
11 In overeenstemming met protocol 7, artikel 5 van het EVRM: Gelijkheid tussen huwelijkspartners. 
12 In overeenstemming met artikel 14 van het EVRM: Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. 



   JA  NEE 

18. Wil je dat de verweerder wordt verboden met je te communiceren?13   

19. Wil je dat de verweerder wordt verboden met je kinderen (als je die hebt) te 

communiceren om de redenen vermeld in (17)?14  

  

20. Wil je dat de verweerder alleen contact met je opneemt volgens een 

vastgesteld bezoekschema voor de zorg voor jullie kinderen? 

  

21. Ben je redelijkerwijs van mening dat een onmiddellijk beschermingsbevel 

tegen de verweerder voorkomt dat je onherstelbare schade lijdt? 

  

22. Ben je redelijkerwijs van mening dat het, om bovengenoemde redenen, 

noodzakelijk is om gedurende deze gerechtelijke procedure al jullie familie-

activa (eigendom van de verweerder of onder direct toezicht van de 

verweerder als gevolg van het huwelijk) onmiddellijk door de rechter te laten 

bevriezen, behalve wat nodig is om voor eten, kleding, onderdak en medische 

of educatieve behoeften voor jezelf of je kinderen te betalen? 
 

Als het antwoord op deze vraag ja is, vul dan de volgende lijst met 

gemeenschappelijke bezittingen in en voeg Dagvaarding (A.2, L.1) toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAMILIEBEZITTINGEN, geef een gedetailleerde omschrijving (indien van toepassing) 

i. Bankrekeningen 

ii. Woning 

iii. Aandelen 

iv. Andere bezittingen 

 

 

 

 

 

 
13 In overeenstemming met artikel 8 en 11 van het EVRM en artikel 15 van de Grondwet van Cyprus. 
14 In overeenstemming met artikel 8 van het EVRM en deel I, artikel 2. 



FORMULIER 45 

EX PARTE-VERZOEK (A.48, L.2) 
 

 

In de arrondissementsrechtsbank van ______________________ Nr.___________ van 20____ 
 

Tussen ______________________________ A.B., ___________________ de verzoeker, 
 

                                          en 
 

            ______________________________ C.D., ___________________ de verweerder. 

 
 

Ex parte A.B., wonende te ______________________________, de verzoeker. 
 

 

De bovenstaande verzoeker dient het volgende in: (a) ________________________________ 
 

Het verzoek is gebaseerd op (b) bevelmaatregel, onder Artikel 48, Lid 8, Paragraaf 1, subsectie 

(ss) van de Civil Procedure Rules (Regels inzake burgerlijke rechtsvordering). 
 

*De feiten waarvan wordt uitgegaan zijn als volgt: (c)______________________________  
   

of 
 

*(De feiten waarvan wordt uitgegaan worden uiteengezet in het bijgevoegde affidavit van 

A.B. gedateerd _______________________________) 

 

Dit verzoekschrift is persoonlijk ingediend door A.B., (of door E.F., advocaat van A.B.) 
 

Serviceadres 
     

                                                                             ______________________________ 
                                Advocaat voor verzoeker 

                                       (handtekening) 
 

Ingediend op de __________________dag van ____________________, 20____ 
 

Vastgesteld voor hoorzitting op  _______dag van ___________________, 20____,  

om ________________uur. 

        

 

 

 

Griffier 
 

 

 

(a) Het verzoek of bevel dat wordt ingediend. 

(b) Specifiek onderdeel van de wet of specifieke artikel van het gerechtshof. 

(c) Als een affidavit niet vereist is, moeten de feiten waarop de aanvraag is gebaseerd in de aanvraag zelf 

worden vermeld. 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 



FORMULIER 1 

DAGVAARDING (A. 2, L. 1) 

 
In de arrondissementsrechtbank van _____________________ Nr. ____________ van 20____  
 

Tussen  

            _____________________ A.B., ____________________ de verzoeker  

 

                   en 

                 

          _____________________ C.D., ___________________ de verweerder 

 

Aan C.D. wonende te (a) ________________________________(b)______________________ 
 

Hierbij wordt u bevolen binnen tien dagen na het uitbrengen van deze dagvaarding te verschijnen 

voor een proces dat tegen u is aangespannen door A.B. wonende te (a) _____________________ 

________________________ (c) _________________________________ 

 

De procedureclaims van de verzoeker zijn opgenomen in onderstaande verklaring. 

 

Het serviceadres van de verzoeker is (d) ____________________________________ 

 

Let wel dat indien u niet op de hieronder weergegeven manier verschijnt, de verzoeker het proces 

kan laten doorgaan en een beschikking kan worden genomen in uw afwezigheid. 

 

Ingediend en verzegeld op (e) _______________________/ 20____ 

 

Ondertekend: 

 

 

 

                            Griffier 

 

 

NB ˗ Verschijnen kan zowel persoonlijk als via een advocaat door de griffier in (f)____________ 

_________________ een verschijningsnota te verstrekken en op dezelfde dag op het serviceadres 

van de verzoeker een kopie van een dergelijke nota af te leveren, gedateerd, getekend en verzegeld 

door de griffier. 

 

NB ˗ Bij het opmaken van een dagvaarding moet rekening worden gehouden met de bepaling van 

artikel 2 en de bepalingen in de Verklaring van claims. 

 

Opmerking voor de verweerder: Een verweerder die een advocaat in de arm wil nemen, moet er 

rekening mee houden dat, behalve wanneer gemachtigd door de rechter, een advocaat niet voor 

haar/hem kan verschijnen tenzij zij/hij schriftelijk bevestiging heeft ontvangen d.m.v. een door de 

verweerder verstrekt formulier 12A. 

 

(a) Vul een volledig adres in, inclusief straat en huisnummer, indien van toepassing. 

(b) Beroep van de verweerder, indien bekend. 

(c) Beroep van de verzoeker. 

(d) Volledige naam, beroep en het adres van een persoon binnen de gemeente waarin de griffie zich bevindt 

waar het proces wordt ingediend, bij wie documenten bestemd voor de verzoeker mogen worden achtergelaten. 

(e) De datum moet door de griffier worden ingevuld. 

(f) Vermeld de stad of het dorp waarin zich de griffie zich bevindt die wordt beschreven in (d) hierboven. 

  



VERKLARING VAN CLAIMS 
 

De claims van de verzoeker zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eensluidend afschrift 

 
 

 

_______________________________    

             (handtekening)      

   Advocaat voor de verzoeker*      Griffier  

 

 
*Streep de woorden ‘Advocaat voor’ door als de verzoeker in persoon procedeert. 

 



AANVRAAG VOOR PERSONEN MET BEPERKTE FINANCIËLE MIDDELEN 

(A.8, L.1) 

 

In de arrondissementsrechtbank van ______________________           Nr. ____________  

  

     __________________________, de verzoeker 

  

         en 

 

__________________________, de verweerder 

  

  

Aanvrager heeft op _________________________ (datum) ex parte formulier 45 voor een 

noodbeschermingsbevel ingediend. 

  

Aanvrager verklaart dat zij/hij de aanvraag voor personen met beperkte financiële middelen 

indient om de volgende redenen onder Artikel 8, Lid 1 van de Civil Procedure Rules 

(Regels inzake burgerlijke rechtsvordering): 

  

(i) dat zij/hij minder dan € 171 bezit (exclusief kleding, bed en beddengoed en het  

           onderwerp van het proces), 

 

(ii) dat haar/zijn gebruikelijke inkomen uit alle bronnen niet meer dan € 9 per week en 
 

(iii) dat zij/hij redelijke gronden heeft voor een dagvaarding of verdediging. 
 

 

Aanvrager dient haar/zijn affidavit in ter ondersteuning van bovenstaande redenen voor 

deze aanvraag. 

         
Ingediend op __________________ (datum) 

 

 

 

Naam: ________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

               (handtekening)                Griffier 
  

 

 



AFFIDAVIT 
 

Ik, ______________________________________, wonende te ___________________ 

___________________________________________________________ en houder van  

paspoort/verblijfsdocument/identiteitskaart met nr. ______________________________  

verklaar onder ede het volgende: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

DE BEËDIGDE  

______________________________ 

heeft onder ede verklaard en in mijn aanwezigheid voor de arrondissementsrechtsbank 

van ______________________________ ondertekend. 

Vandaag _____________________________ (datum) 

 

 

 

Griffier 



FORMULIER 5 

AFFIDAVIT VAN BETEKENING (A.5, L.2) 

 

Ik, ___________________________, gerechtsdeurwaarder, verklaar onder ede dat ik een 

afschrift heb betekend van de dagvaarding in procedurenr. _____________________ van 

de Griffie in (a) _____________________________________  op de ___________ dag 

van _________________ 20____, door dezelfde achter te laten in de aanwezigheid van 

_____________________ bij de verweerder (b) ________________________________ 

(c) ___________________________, voor de verweerder ________________________ 

die niet op zijn/haar woonadres of zijn gebruikelijke plaats van tewerkstelling aanwezig 

was, die een (d) _____________________________ is van de betreffende verweerder. 

 

Een duplicaat van de betekende documenten is als bijlage toegevoegd en met ‘A’ 

gemarkeerd 

                                                    of 

Deze affidavit is uiteengezet op een duplicaat van het betekende document. 

 

______________________________________ heeft onder ede verklaard en 

getekend in mijn aanwezigheid op de __________dag van ___________________ 

20___. 

 

        

_____________________________ 

               (handtekening)      Griffier 

 

 

 

N.B. – Het ‘Affidavit van betekening’ moet binnen zeven dagen na betekening beëdigd 

worden. 

 

(a) Stad of dorp waar de betekening of kennisgeving moet worden verricht 

(b) Streep de woorden ‘de verweerder’ door indien niet van toepassing, 

(c) Streep tot het einde door indien niet van toepassing 

(d) Vermeld de relatie met de verweerder voor wie de dagvaarding wordt achtergelaten 



FORM NR. 5 

AFFIDAVIT VAN BETEKENING (VAN BEROEP) 

 

Ik _________________________, een gerechtsdeurwaarder, verklaar onder ede dat ik 

een afschrift heb betekend van de kennisgeving van het beroepschrift en een afschrift van 

deze beschikking (of bevel) in procedurenr. ____________________ van de Griffie op 

(a) ____________________________________________________ op de ___________ 

dag van _________________ 20____, door deze achter te laten in de aanwezigheid van 

_________________________ wonende te ________________________bij de gedaagde 

(b)_____________________ (c) ____________________________, voor de gedaagde 

___________________________ die niet op zijn/haar woonadres of gebruikelijke plaats 

van tewerkstelling aanwezig was, die een (d) _______________________ is van de 

betreffende gedaagde. 

 

Deze affidavit is uiteengezet op een duplicaat van het betekende document. 

  

 

  

_____________________________ 

                            (handtekening)  

     

Onder ede verklaard en in mijn aanwezigheid voor de arrondissementsrechtsbank van 

______________________________ ondertekend op de __________dag van 

___________________ 20___. 

 

 

                 Griffier 

 

 

 



 

De redenen voor mijn beroep zijn: Gerechtshof heeft aanvraag afgewezen. 

(a) Zie bijgevoegde formulieren ingediend bij dit gerechtshof voor een ex parte-

verzoek tot een contactverbod, waarop de redenen staan vermelden voor de 

verzochte maatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingediend op _______________________________ (datum) 

 

 

                                                                              _____________________________ 

                                                                                               (handtekening)  

           Griffier                                                          Advocaat voor _______________

     

Eensluidend afschrift 


