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Valituslomake
Yleistä tästä valituslomakkeesta
Tämä valituslomake on lainvoimainen asiakirja ja voi vaikuttaa oikeuksiinne ja velvollisuuksiinne. Teidän tulee lukea oheistetut ohjeet huolellisesti, täyttää lomake mahdollisimman tarkasti ja liittää lomakkeeseen kaikki asiaanne koskevat ratkaisut ja valituskirjelmät.
Varoitus: Mikäli valituksenne on puutteellinen, sitä ei oteta käsiteltäväksi (katsokaa tuomioistuimen työjärjestyksen sääntö 47). Huomioikaa, että työjärjestyksen säännön 47 2 (a)-kohdan mukaan tapauksen tosiasioita, väitettyjä sopimusloukkauksia sekä valituksen tutkittavaksiottamisen edellytysten täyttymistä koskevan lyhyen selostuksen TULEE OLLA varsinaisessa valituslomakkeessa, jotta tuomioistuin kykenee niiden perusteella päättämään valituksen jatkokäsittelystä turvautumatta muihin asiakirjoihin.
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.
A. Valittaja
A. The applicant
A.1. Yksityishenkilö
A.1. The applicant individual
Tämä osio koskee ainoastaan yksilövalituksia. Jos valittajana on oikeushenkilö, siirtykää osioon A.2.
1. Sukunimi
2. Etunimi (-nimet)
5. Kansalaisuus
6. Osoite
7. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
8. Sähköpostiosoite (mikäli olemassa)
Esim. 31/12/1960 
3. Syntymäaika
P        P         K         K         V        V         V        V
9. Sukupuoli 
mies  
nainen
4. Syntymäpaikka
A.2. Oikeushenkilö 
A.2. The applicant organisation
Tämä osio kuuluu täyttää ainoastaan, mikäli valittajana on yhtiö, kansalaisjärjestö, yhdistys tai muu oikeushenkilö. Tässä tapauksessa täyttäkää myös osio D.1. 
10. Nimi
11. Tunnistenumero (mikäli olemassa)
14. Rekisteröity osoite
15. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
16. Sähköpostiosoite 
12. Rekisteröinti- tai perustamispäivämäärä (mikäli olemassa)
Esim. 27/09/2012 
P        P         K         K         V        V         V        V
13. Toimiala
B. Valtio(t), jo(i)ta vastaan valitus kohdistuu
B. State(s) against which the application is directed
17.  Rastittakaa sopimusvaltion (-valtioiden) nimi, jo(i)ta vastaan valitus kohdistuu
ALB - Albania 
AND - Andorra 
ARM - Armenia
AUT - Itävalta
AZE - Azerbaidžan
BEL - Belgia
BGR - Bulgaria
BIH - Bosnia ja Hertsegovina
CHE - Sveitsi
CYP - Kypros
CZE - Tšekin tasavalta
DEU - Saksa
DNK - Tanska
ESP - Espanja
EST - Viro
FIN - Suomi
FRA - Ranska
GBR - Yhdistynyt kuningaskunta
GEO - Georgia
GRC - Kreikka
HRV - Kroatia
HUN - Unkari
IRL - Irlanti
ISL - Islanti
ITA - Italia
LIE - Liechtenstein
LTU - Liettua
LUX - Luxembourg
LVA - Latvia
MCO - Monaco
MDA - Moldovan tasavalta
MKD - Pohjois-Makedonia
MLT - Malta
MNE - Montenegro
NLD - Alankomaat
NOR - Norja
POL - Puola
PRT - Portugali
ROU - Romania
RUS - Venäjän federaatio*
SMR - San Marino
SRB - Serbia
SVK - Slovakian tasavalta
SVN - Slovenia
SWE - Ruotsi
TUR - Turkki 
UKR - Ukraina
* Venäjän federaation asema Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimuspuolena on päättynyt 16. päivänä syyskuuta 2022.
C. Valittajan (yksityishenkilö) asiamies tai asiamiehet
C. Representative of the individual applicant
Yksityishenkilöt eivät tarvitse asiamiestä valituksen tässä vaiheessa. Ellei valittajalla ole asiamiestä, siirtykää osioon E. Mikäli yksityishenkilöllä on asiamies, joka ei ole lakimies (esim. sukulainen, ystävä tai holhooja), asiamiehen tulee täyttää osio C.1. Mikäli asiamiehenä on lakimies, hänen tulee täyttää osio C.2. Osio C.3 tulee täyttää kummassakin tapauksessa.
C.1. Muu kuin lakimies 
C.2. Non-lawyer
18. Ominaisuus/suhde/asema
19. Sukunimi
20. Etunimi (-nimet)
21. Kansalaisuus
22. Osoite
23. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
24. Faksinumero
25. Sähköpostiosoite 
C.2. Lakimies 
C.2. Lawyer
26. Sukunimi
27. Etunimi (-nimet)
28. Kansalaisuus
29. Osoite
30. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
31. Faksinumero
32. Sähköpostiosoite 
C.3. Valtakirja
D.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. 
33. Valittajan allekirjoitus
34. 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.
35. Asiamiehen allekirjoitus
36. Päivämäärä
Esim. 27/09/2015
P        P         K         K         V        V         V        V
Sähköinen asiointi asiamiehen ja tuomioistuimen välillä
37. 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.
D. Valittajan (oikeushenkilö) asiamies tai asiamiehet
D. 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 D.1. Mikäli edustaja valtuuttaa lakimiehen toimimaan tuomioistuimessa oikeushenkilön puolesta, kummatkin osiot D.2 ja D.3 tulee myös täyttää.
D.1. Oikeushenkilön edustaja
D.1. Organisation official
38.Ominaisuus/suhde/asema (olkaa hyvä ja esittäkää todiste)
39. Sukunimi
40. Etunimi (-nimet)
41. Kansalaisuus
42. Osoite
43. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
44. Faksinumero
45. Sähköpostiosoite 
D.2. Lakimies
D.2. Lawyer
46. Sukunimi
47. Etunimi (-nimet)
48. Kansalaisuus
49. Osoite
50. Puhelinnumero (mukaan lukien ulkomaan suuntanumero)
51. Faksinumero
52. Sähköpostiosoite 
D.3. Valtakirja
D.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 D.2 mainitun henkilön edustamaan oikeushenkilöä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 34 artiklan mukaisessa valitusasiassa.
53. Oikeushenkilön edustajan allekirjoitus 
54. 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. 
55. Lakimiehen allekirjoitus
56. Päivämäärä
Esim. 27/09/2015
P        P         K         K         V        V         V        V
Sähköinen asiointi asiamiehen ja tuomioistuimen välillä
57. 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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Valituksen aihe 
Subject matter of the application
Osioissa E., F. ja G. Teidän tulee antaa selkeät tiedot valituksen kohteena olevista tapahtumista sekä osoittaa, että olette ihmisoikeussopimuksen 35 artiklan 1-kohdan mukaisesti turvautunut kaikkiin kansallisiin oikeussuojakeinoihin ja noudattanut neljän kuukauden määräaikaa. Näitä osioita ei saa jättää tyhjäksi eikä niissä saa ainoastaan viitata lomakkeen liitteisiin (ks. tuomioistuimen työjärjestyksen säännön 47 2-kohta ja “Käytännön ohjeet – Valituksen tekeminen”, sekä ”Ohjeet valituslomakkeen täyttämiseen”).
E. Selostus tapauksen tosiasioista 
E. Statement of the facts
 58.
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Selostus tapauksen tosiasioista (jatkoa)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Selostus tapauksen tosiasioista (jatkoa)
 60.
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F. Selostus väitetyistä ihmisoikeussopimuksen ja/tai sen pöytäkirjojen loukkauksista perusteluineen
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Loukattu artikla
Perustelu 
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Selostus väitetyistä ihmisoikeussopimuksen ja/tai sen pöytäkirjojen loukkauksista perusteluineen (jatkoa)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Loukattu artikla 
Perustelu
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G. Ihmisoikeussopimuksen 35 artiklan 1-kohdan mukaisen tutkittavaksi ottamisen edellytysten noudattaminen
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Teidän tulee jokaisen väitetyn loukkauksen osalta osoittaa, että olette turvautunut kaikkiin kansallisiin oikeussuojakeinoihin ja hakenut muutosta saamiinne ratkaisuihin. Todistaaksenne, että olette noudattanut neljän kuukauden määräaikaa, Teidän tulee ilmoittaa lopullisen ratkaisun päivämäärä sekä sen tiedoksisaantipäivä.
 63. Väitetty loukkaus
Selostus asian oikeuskäsittelystä ja lopullisen ratkaisun päivämäärä
64. Onko/oliko käytettävissänne jokin oikeussuojakeino, jota ette ole käyttänyt?
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Kyllä
Ei
65. Mikäli vastasitte edelliseen myöntävästi, ilmoittakaa mitä oikeussuojakeinoa ette ole käyttänyt ja selittäkää, miksi
H. Selostus muusta mahdollisesta kansainvälisestä käsittelystä (mikäli olemassa)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Oletteko valittanut samasta asiasta jollekin muulle kansainväliselle tutkimus- ja selvittelyelimelle?
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Kyllä
Ei
67. Mikäli vastasitte edelliseen myöntävästi, antakaa yhteenveto asianne käsittelystä (esitetyt vaatimukset, kansainvälisen elimen nimi ja saamienne ratkaisujen päivämäärä ja luonne)
68. Onko Teillä aikaisemmin ollut valituksia käsiteltävänä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tai onko Teillä tällä hetkellä valituksia vireillä?
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Kyllä
Ei
69. Mikäli vastasitte edelliseen myöntävästi, lisätkää tähän valituksillenne annetut valitusnumerot
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I. Luettelo valituslomakkeen liitteistä
I. List of accompanying documents
Liittäkää valitukseenne luettavissa olevat valokopiot kaikista asiakirjoista. Mitään asiakirjoja ei palauteta Teille, joten on omaksi eduksenne lähettää ne valokopioina eikä alkuperäisinä. MUISTAKAA: 
- laittaa asiakirjat päivämäärän ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaiseen aikajärjestykseen; - merkitä sivut juoksevalla sivunumeroinnilla; - olla niittaamatta, sitomatta tai teippaamatta asiakirjoja.
70. Merkitkää alla olevaan listaan aikajärjestyksessä valituksenne liitteet ja lyhyt selostus niistä, sekä kunkin liitteen sivunumero
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.
s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. 
Muuta huomionarvoista
Any other comments
Onko Teillä muuta tärkeää sanottavaa valituksestanne?
71. Kommentti
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
Vakuutus ja allekirjoitus
Declaration and signature
Vakuutan täten parhaan tietoni mukaan, että tässä valituslomakkeessa antamani tiedot ovat oikeat.
72. Päivämäärä
Esim. 27/09/2015
P        P         K         K         V        V         V        V
Alla oleva sarake tulee olla valittajan/valittajien tai asiamiehen/asiamiesten allekirjoittama.
73. Allekirjoitus/-kirjoitukset            Valittajan/valittajien           Asiamiehen/asiamiesten – rastittakaa sopiva
Vahvistus asiamiehestä 
Confirmation of correspondent
Jos valituksessa on useampi valittaja tai asiamies, mainitkaa ainoastaan yhden nimeämänne henkilön nimi ja osoite, jolle haluatte tuomioistuimen kirjeenvaihdon osoitettavan. Mikäli Teillä on asiamies, tuomioistuin käy kirjeenvaihtoa ainoastaan asiamiehen (lakimiehen tai virallisen edustajan) kanssa.
74. Nimi ja osoite               Valittajan                             Asiamiehen – rastittakaa sopiva
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Täytetty ja allekirjoitettu valituslomake lähetetään postitse osoitteeseen:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
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