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Avalduse Vorm
Käesolevast avaldusest
Käesolev avaldus individuaalkaebuse esitamiseks  on ametlik juriidiline dokument, mis võib mõjutada Teie õigusi ja kohustusi. Palun  järgige „Juhiseid avalduse vormi täitmiseks“. Veenduge, et Te olete täitnud kõik asjakohased avalduse lahtrid ja lisanud kõik vajalikud dokumendid.
Hoiatus: Kui Teie avaldus ei vasta nõuetele, siis kohtureeglite kohaselt (vt. reeglit 47) ei vaadata seda läbi. Pange tähele, et reegli 47 lõike 2 punkt a nõuab, et avalduse vorm PEAB kohastes osades sisaldama täpset faktiliste asjaolude kirjeldust, kaebusi ning informatsiooni vastuvõetavuse kriteeriumite täitmisest.  Täidetud avalduse vorm peab olema piisav, et kohus saaks asja sisu ja ulatuse ilma muude dokumentide abita kindlaks teha. 
Pange tähele, et avalduse vormi on võimalik kasutada vaid tarkvara ’Adobe Reader 9’ või hilisema versiooni olemasolul (võimalik laadida aadressilt: www.adobe.com). Salvestage avalduse vorm oma arvutisse, seejärel täike see, kasutades Adobe Reader’it, printige välja ning saatke posti teel kohtusse.
Vöötkoodid
Kui Te olete juba saanud Euroopa Inimõiguste Kohtult vöötkoodid, siis palun kleepige üks neist allolevasse lahtrisse.
Asja number
Kui Te olete juba saanud Euroopa Inimõiguste Kohtult asja numbri, siis palun märkige see allolevasse lahtrisse.
A. Kaebaja
A. The applicant
A.1. Füüsiline isik
A.1. The applicant individual
See osa käib ainult üksikisikust kaebajate kohta. Kui kaebajaks on juriidiline isik, siis täitke palun osa A.2.
1. Perekonnanimi
2. Eesnimi (-nimed)
5. Kodakondsus
6. Aadress
7. Telefon (kaasa arvatud rahvusvaheline kood)
8. E-post (kui on olemas)
nt. 31/12/1960 
3. Sünniaeg
P        P         K        K         A         A        A         A
9. Sugu
mees 
naine
4. Sünnikoht
A.2. Juriidiline isik
A.2. The applicant organisation
See osa tuleb täita ainult siis, kui kaebajaks on äriühing, valitsusväline organisatsioon, mittetulundusühing või muu juriidiline isik. Sel juhul täitke ka osa D.1.
10. Nimi
11. Registreerimisnumber (kui on olemas)
14. Registrijärgne aadress
15. Telefon (kaasa arvatud rahvusvaheline kood)
16. E-post
12. Asutamise või registreerimise kuupäev (kui on olemas)
nt. 27/09/2012 
P        P         K        K         A         A        A         A
13. Tegevusala
B. Riik (Riigid), kelle vastu on avaldus esitatud 
B. State(s) against which the application is directed
17. Märkige riigi (riikide) nimi (nimed), kelle vastu on avaldus esitatud. 
ALB - Albaania 
AND - Andorra 
ARM - Armeenia
AUT - Austria
AZE - Aserbaidžaan
BEL - Belgia
BGR - Bulgaaria
BIH - Bosnia ja Hertsegoviina
CHE - Šveits
CYP - Küpros
CZE - Tšehhi Vabariik
DEU - Saksamaa
DNK - Taani
ESP - Hispaania 
EST - Eesti
FIN - Soome
FRA - Prantsusmaa
GBR - Ühendkuningriik
GEO - Gruusia
GRC - Kreeka
HRV - Horvaatia
HUN - Ungari
IRL - Iirimaa
ISL - Island
ITA - Itaalia
LIE - Liechtenstein
LTU - Leedu
LUX - Luksemburg
LVA - Läti
MCO - Monaco
MDA - Moldova Vabariik
MKD - Põhja-Makedoonia
MLT - Malta
MNE - Montenegro
NLD - Holland
NOR - Noora
POL - Poola
PRT - Portugal
ROU - Rumeenia
RUS - Venemaa*
SMR - San Marino
SRB - Serbia
SVK - Slovakkia Vabariik 
SVN - Sloveenia
SWE - Rootsi
TUR - Türgi
UKR - Ukraina
* Alates 16. septembrist 2022 ei ole Venemaa Föderatsioon Euroopa Inimõiguste Konventsiooni liikmesriik.
C. Füüsilisest isikust kaebaja esindaja(d)
C. Representative of the individual applicant
Füüsilisest isikust kaebaja ei pea menetluse selles staadiumis olema esindatud advokaadi poolt. Kui füüsilisest isikust kaebajal ei ole advokaati, siis täitke edasi osa E.  Kui avalduse on füüsilisest isikust kaebaja nimel esitanud isik, kes ei ole advokaat (nt. sugulane, sõber, eestkostja või hooldaja), siis tuleb tal täita osa C.1. Kui avalduse on esitanud advokaat, siis peab ta täitma osa C.2. Mõlemal juhul tuleb täita ka osa C.3.
C.1. Esindaja, kes ei ole advokaat
C.2. Non-lawyer
18. Seos/suhe/funktsioon
19. Perekonnanimi
20. Eesnimi (-nimed)
21. Kodakondsus
22. Aadress
23. Telefon (kaasa arvatud rahvusvaheline kood)
24. Faks
25. E-post
C.2. Advokaat
C.2. Lawyer
26. Perekonnanimi
27. Eesnimi (-nimed)
28. Kodakondsus
29. Aadress
30. Telefon (kaasa arvatud rahvusvaheline kood)
31. Faks
32. E-post
C.3. Volitus 
D.3. Authority
Kaebaja peab volitama esindajat ennast esindama, kirjutades allkirja esimesse lahtrisse. Määratud esindaja peab aktsepteerima volituse, kirjutades allkirja teise lahtrisse.
Käesolevaga volitan ülaltoodud isikut mind esindama menetluses Euroopa Inimõiguste Kohtus seoses konventsiooni artikli 34 alusel esitatud avaldusega.
33. Kaebaja allkiri
34. Kuupäev 
nt. 27/09/2015
P        P         K        K         A         A        A         A
Käesolevaga nõustun kaebajat esindama menetluses Euroopa Inimõiguste Kohtus seoses konventsiooni artikli 34 alusel esitatud avaldusega.
35. Esindaja allkiri
36. Kuupäev 
nt. 27/09/2015
P        P         K        K         A         A        A         A
Elektrooniline suhtlemine esindaja ja Kohtu vahel
37. E-posti aadress eComms konto jaoks (kui esindaja juba kasutab eComms kanalit, kirjutage olemasoleva eComms konto e-posti aadress)
Seda välja täites nõustute kasutama eComms süsteemi.
D. Juriidilise isiku esindaja(d) 
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Kui kaebajaks on juriidiline isik, peab teda Euroopa Inimõiguste Kohtus esindama esindusõiguslik isik (nt. juhatuse liige või volitatud töötaja). Andmed esindaja kohta tuleb välja tuua osas D.1.
Juhul, kui esindaja annab advokaadile volituse esineda juriidilise isiku nimel, tuleb täita ka mõlemad osad D.2 ja D.3.
D.1. Juriidilise isiku esindaja
D.1. Organisation official
38. Seos/suhe/funktsioon (lisada tõend)
39. Perekonnanimi
40. Eesnimi (-nimed)
41. Kodakondsus
42. Aadress
43. Telefon (kaasa arvatud rahvusvaheline kood)
44. Faks
45. E-post
D.2. Advokaat
D.2. Lawyer
46. Perekonnanimi
47. Eesnimi (-nimed)
48. Kodakondsus
49. Aadress
50. Telefon (kaasa arvatud rahvusvaheline kood)
51. Faks
52. E-post
D.3. Volitus
D.3. Authority
Juriidilisest isikust kaebaja peab volitama advokaati ennast esindama, kirjutades allkirja esimesse lahtrisse. Määratud advokaat peab aktsepteerima volituse, kirjutades allkirja teise lahtrisse.
Käesolevaga volitan osas D.2 toodud isikut esindama juriidilist isikut menetluses Euroopa Inimõiguste Kohtus seoses konventsiooni artikli 34 alusel esitatud avaldusega.
53. Juriidilise isiku esindaja
54. Kuupäev 
nt. 27/09/2015
P        P         K        K         A         A        A         A
Käesolevaga nõustun juriidilist isikut esindama menetluses Euroopa Inimõiguste Kohtus seoses konventsiooni artikli 34 alusel esitatud avaldusega.
55. Advokaadi allkiri
56. Kuupäev 
nt. 27/09/2015
P        P         K        K         A         A        A         A
Elektrooniline suhtlemine esindaja ja Kohtu vahel
57. E-posti aadress eComms konto jaoks (kui esindaja juba kasutab eComms kanalit, kirjutage olemasoleva eComms konto e-posti aadress)
Seda välja täites nõustute kasutama eComms süsteemi.
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Kaebuse ese
Subject matter of the application
Kogu informatsioon, mis puudutab fakte, kaebusi ja riigisiseste õiguskaitsevahendite ammendamist ning nelja kuu reegli täitmist vastavuses konventsiooni artikli 35 lõikega 1, peab olema välja toodud avalduse vormi osades E, F ja G. Käesolevat osa ei või jätta tühjaks ega viidata lihtsalt lisalehtedele. Vaata reegli 47 lõiget 2 ning praktilisi juhiseid, kuidas esitada kaebust, samuti „Juhiseid avalduse vormi täitmiseks“.
E. Faktilised asjaolud
E. Statement of the facts
 58.
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Faktilised asjaolud (järg)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Faktilised asjaolud (järg)
 60.
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F. Konventsiooni ja/või selle protokollide väidetavad rikkumised ja asjakohased argumendid  
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Article invoked
Selgitus
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Konventsiooni ja/või selle protokollide väidetavad rikkumised ja asjakohased argumendid (järg)  
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Artikkel 
Selgitus
R:\3._Application_Form_and_Applicant_Pack\ApplicantPack2014\AdobeLiveCycle\images\Lines_v_2\34_Lines_61_full.png
G. Konventsiooni artikkel 35 lõikes 1 toodud vastuvõetavuse kriteeriumitest kinnipidamine
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Iga kaebuse kohta näidake ära, et olete kasutanud kõiki kättesaadavaid ja tõhusaid riigisiseseid õiguskaitsevahendeid, kaasa arvatud edasikaebevõimalused kohtumenetluses. Samuti märkige lõpliku kohtulahendi ning selle kättesaamise kuupäev, et näidata nelja kuu reeglist kinnipidamist. 
 63. Kaebus
 
Informatsioon õiguskaitsevahendite kasutamise kohta ning viimase otsuse kuupäev 
64.  Kas eksisteerib või eksisteeris mõni kaebevõimalus või õiguskaitsevahend, mida Te ei ole kasutanud?
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Jah
Ei
65. Kui Te vastasite eeltoodud küsimusele „Jah“, siis selgitage, millist kaebevõimalust või õiguskaitsevahendit Te ei kasutanud ning põhjendage, miks
H. Muude rahvusvaheliste menetluste kohta käiv informatsioon (kui on olemas)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Kas Te olete tõstatanud mõne neist kaebustest teistes rahvusvahelistes uurimis- või vaidluste lahendamise menetlustes?
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Jah
Ei
67. Kui Te vastasite eeltoodud küsimusele „Jah“, palun märkige lühidalt menetluse sisu (esitatud kaebused, rahvusvahelise organi nimi ning tehtud otsuste sisu ja kuupäev)
68. Kas Euroopa Inimõiguste Kohtus on ootel või on lahendatud Teie (kaebaja) varasemaid kaebusi? 
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Jah
Ei
69. Kui Te vastasite „Jah“, siis kirjutage palun alljärgnevasse lahtrisse varasemate kohtuasjade numbrid
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I. Lisatud dokumentide nimekiri 
I. List of accompanying documents
Teil tuleb lisada kõikide dokumentide täielikud ning loetavad koopiad. Dokumente Teile ei tagastata. Teie huvides on saata koopiaid ning mitte originaale. Teil TULEB:
- panna dokumendid kuupäevade ja menetluste järgi järjekorda; - leheküljed nummerdada; ja - dokumente MITTE köita, klammerdada ega kokku kleepida. 
70. Alljärgnevasse lahtrisse koostage kuupäevade järgi dokumentide nimetust sisaldav nimekiri. Näidake ära lehekülje number, kust on võimalik dokument leida
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.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk.
lk. 
Muud kommentaarid
Any other comments
Kas Teil on oma kaebuse kohta veel kommentaare? 
71.  Kommentaarid
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Deklaratsioon ja allkiri  
Declaration and signature
Käesolevaga kinnitan esitatud andmete õigsust.
72. Kuupäev 
nt. 27/09/2015
P        P         K        K         A         A        A         A
Kaebajal (kaebajatel) või kaebaja(te) esindajal tuleb kirjutada allkiri alltoodud lahtrisse. 
73.  Allkiri (allkirjad)         kaebaja(d)                esindaja(d) – tehke vastav märge 
Kontaktisiku määramine
Confirmation of correspondent
Juhul, kui on rohkem kui üks kaebaja või esindaja, palun nimetage kohtuga side pidamiseks ühe isiku nimi ja aadress. Kui kaebajal on esindaja, siis peab kohus sidet ainult esindajaga (advokaadi või muu esindajaga). 
74.         Kaebaja või            esindaja nimi ja aadress – tehke vastav märge
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
Täidetud avalduse vorm tuleb allkirjastada ning saata posti teel alljärgneval aadressil:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
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