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Valtakirja 
Huomioikaa: Tämä valtakirjalomake tulee täyttää vain mikäli valittajalla ei ole asiamiestä valituslomakkeen täyttöhetkellä tai jos valittaja haluaa vaihtaa tuomioistuimelle jo toimitetussa valituslomakkeessa nimeämänsä asiamiehen. Mikäli valittajalla on asiamies valituksen täyttöhetkellä, tulee valituslomakkeen osiot C tai D täyttää. 
Huomioikaa, että valituslomakkeen virheettömään täyttämiseen vaaditaan vähintään Adobe Reader 9 -ohjelma (ladattavissa osoitteessa www.adobe.com). Täytettyänne lomakkeen Adobe Reader -ohjelmalla, olkaa hyvä ja tallentakaa lomake ensin tietokoneenne kovalevylle. Tulostakaa ja postittakaa lomake tuomioistuimelle vasta tallentamisen jälkeen. 
Viivakooditarra
Mikäli olette jo saaneet viivakooditarroja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta, olkaa hyvä ja liimatkaa tähän yksi niistä.
Valitusnumero
Mikäli olette jo saaneet tuomioistuimelta asiaanne liittyvän valitusnumeron, olkaa hyvä ja lisätkää se tähän.
1. Valittaja
1. The applicant
1.1. Yksityishenkilö
1.1. The applicant individual
Tämä osio koskee ainoastaan yksilövalituksia. Jos valittajana on oikeushenkilö, siirtykää osioon 1.2.
1. Sukunimi
2. Etunimi (-nimet)
5. Kansalaisuus
6. Osoite
7. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
8. Sähköpostiosoite (mikäli olemassa)
P P K K
Esim. 31/12/1960 
3. Syntymäaika
P        P         K        K         V         V         V        V
9. Sukupuoli
mies 
nainen 
4. Syntymäpaikka
1.2. Oikeushenkilö
1.2. The applicant organisation
Tämä osio kuuluu täyttää ainoastaan, mikäli valittajana on yhtiö, kansalaisjärjestö, yhdistys tai muu oikeushenkilö. Tässä tapauksessa täyttäkää myös osio 3.1.
10. Nimi
11. Tunnistenumero (mikäli olemassa)
14. Rekisteröity osoite
15. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
16. Sähköpostiosoite P P K K
12. Rekisteröinti- tai perustamispäivämäärä (mikäli olemassa)
Esim. 27/09/2012 
P        P         K        K         V         V         V        V
13. Toimiala
2. Valittajan (yksityishenkilö) asiamies tai asiamiehet 
2. Representative of the individual applicant
Mikäli yksityishenkilöllä on edustaja, joka ei ole lakimies (esim. sukulainen, ystävä tai holhooja), edustajan tulee täyttää osio 2.1. Mikäli edustajana on lakimies, hänen tulee täyttää osio 2.2. Osio 2.3 tulee täyttää kummassakin tapauksessa.
2.1. Muu kuin lakimies
2.2. Non-lawyer
17. Ominaisuus/suhde/asema
18. Sukunimi
19. Etunimi (-nimet)
20. Kansalaisuus
21. Osoite
22. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
23. Faksinumero
24. Sähköpostiosoite
2.2. Lakimies
2.2. Lawyer
25. Sukunimi
26. Etunimi (-nimet)
27. Kansalaisuus
28. Osoite
29. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
30. Faksinumero
31. Sähköpostiosoite
2.3. Valtakirja
3.3. Authority
Valittajan tulee valtuuttaa asiamies edustamaan häntä asiassaan allekirjoittamalla ensimmäinen alla oleva sarake.  Asiamiehen tulee ilmaista suostumuksensa allekirjoittamalla toinen alla oleva sarake.
Valtuutan täten yllä mainitun henkilön edustamaan minua Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 34 artiklan mukaisessa valitusasiassani.
32. Valittajan allekirjoitus
33. Päivämäärä
Esim. 27/09/2015
P        P         K        K         V         V         V        V
Suostun täten edustamaan valittajaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 34 artiklan mukaisessa valitusasiassa.
34. Asiamiehen allekirjoitus
35. Päivämäärä
Esim. 27/09/2015
P        P         K        K         V         V         V        V
Sähköinen asiointi asiamiehen ja tuomioistuimen välillä 
36. Sähköpostiosoite eComms-tiliä varten (mikäli asiamiehellä on jo käytössään eComms-tili, olkaa hyvä ja mainitkaa tämänhetkisen eComms-tilinne sähköpostiosoite)
Täyttämällä tämän osion hyväksytte eComms-järjestelmän käytön.
3. Valittajan (oikeushenkilö) asiamies tai asiamiehet
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Kun valittajana on oikeushenkilö, sitä tulee edustaa tuomioistuimessa henkilö, joka on oikeutettu toimimaan oikeushenkilön puolesta ja sen nimissä (esim. asianmukaisesti valtuutettu toimitusjohtaja tai toimihenkilö). Edustajan yhteystiedot tulee täyttää osioon 3.1. Mikäli edustaja valtuuttaa lakimiehen toimimaan tuomioistuimessa oikeushenkilön puolesta, kummatkin osiot 3.2 ja 3.3 tulee myös täyttää.
3.1. Oikeushenkilön edustaja
3.1. Organisation official
37. Ominaisuus/suhde/asema (olkaa hyvä ja esittäkää todiste)
38. Sukunimi
39. Etunimi (-nimet)
40. Kansalaisuus
41. Osoite
42. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
43. Faksinumero
44. Sähköpostiosoite
3.2. Lakimies
3.2. Lawyer
45. Sukunimi
46. Etunimi (-nimet)
47. Kansalaisuus
48. Osoite
49. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
50. Faksinumero
51. Sähköpostiosoite
3.3. Valtakirja
3.3. Authority
Valittajana olevan oikeushenkilön edustajan tulee valtuuttaa lakimies toimimaan oikeushenkilön puolesta allekirjoittamalla ensimmäinen alla oleva sarake. Lakimiehen tulee ilmaista suostumuksensa allekirjoittamalla toinen alla oleva sarake.
Valtuutan täten osiossa 3.2 mainitun henkilön edustamaan oikeushenkilöä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 34 artiklan mukaisessa valitusasiassa. 
52. Oikeushenkilön edustajan allekirjoitus
53. Päivämäärä
Esim. 27/09/2015
P        P         K        K         V         V         V        V
Suostun täten edustamaan oikeushenkilöä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 34 artiklan mukaisessa valitusasiassa.
54. Lakimiehen allekirjoitus
55. Päivämäärä
Esim. 27/09/2015
P        P         K        K         V         V         V        V
Sähköinen asiointi asiamiehen ja tuomioistuimen välillä
56. Sähköpostiosoite eComms-tiliä varten (mikäli asiamiehellä on jo käytössään eComms-tili, olkaa hyvä ja mainitkaa tämänhetkisen eComms-tilinne sähköpostiosoite)
Täyttämällä tämän osion hyväksytte eComms-järjestelmän käytön.
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