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Volikiri 
Hoiatus: Käesolevat volikirja võib kasutada ainult siis, kui kaebajal ei olnud avalduse vormi täitmisel esindajat või kui kaebaja soovib avalduse vormis nimetatud esindajat vahetada. Kui kaebajal on avalduse esitamisel esindaja, tuleb täita avalduse vormi C või D osa.
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.
1. Kaebaja
1. The applicant
1.1. Füüsiline isik
1.1. The applicant individual
See osa käib ainult üksikisikust kaebajate kohta. Kui kaebajaks on juriidiline isik, siis täitke palun osa 1.2.
1. Perekonnanimi
2. Eesnimi (-nimed)
5. Kodakondsus
6. Aadress
7. Telefon (kaasa arvatud rahvusvaheline kood)
8. E-post (kui on olemas)
P P K K
nt. 31/12/1960 
3. Sünniaeg
P        P        K          K         A        A         A        A
9. Sugu
mees
naine 
4. Sünnikoht
1.2. Juriidiline isik
1.2. 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 3.1.
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
2. Füüsilisest isikust kaebaja esindaja(d) 
2. Representative of the individual applicant
Kui avalduse on füüsilisest isikust kaebaja nimel esitanud isik, kes ei ole advokaat (nt. sugulane, sõber, eestkostja või hooldaja), siis tuleb tal täita osa 2.1. Kui avalduse on esitanud advokaat, siis peab ta täitma osa 2.2. Mõlemal juhul tuleb täita ka osa 2.3.
2.1. Esindaja, kes ei ole advokaat
2.2. Non-lawyer
17. Seos/suhe/funktsioon
18. Perekonnanimi
19. Eesnimi (-nimed)
20. Kodakondsus
21. Aadress
22. Telefon (kaasa arvatud rahvusvaheline kood)
23. Faks
24. E-post
2.2. Lawyer
2.2. Lawyer
25. Perekonnanimi
26. Eesnimi (-nimed)
27. Kodakondsus
28. Aadress
29. Telefon (kaasa arvatud rahvusvaheline kood)
30. Faks
31. E-post
2.3. Volitus
3.3. 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.
32. Kaebaja allkiri
33. 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.
34. Esindaja allkiri
35. Kuupäev
nt. 27/09/2015
P        P        K          K         A        A         A        A
Elektrooniline suhtlemine esindaja ja Kohtu vahel
36. 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.
3. Juriidilise isiku esindaja(d)
3. 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 3.1. 
Juhul, kui esindaja annab advokaadile volituse esineda juriidilise isiku nimel, tuleb täita ka mõlemad osad 3.2 ja 3.3.
3.1. Juriidilise isiku esindaja
3.1. Organisation official
37. Seos/suhe/funktsioon (lisada tõend)
38. Perekonnanimi
39. Eesnimi (-nimed)
40. Kodakondsus
41. Aadress
42. Telefon (kaasa arvatud rahvusvaheline kood)
43. Faks
44. E-post
3.2. Lawyer
3.2. Lawyer
45. Perekonnanimi
46. Eesnimi (-nimed)
47. Kodakondsus
48. Aadress
49. Telefon (kaasa arvatud rahvusvaheline kood)
50. Faks
51. E-post
3.3. Volitus
3.3. 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 3.2 toodud isikut esindama juriidilist isikut menetluses Euroopa Inimõiguste Kohtus seoses konventsiooni artikli 34 alusel esitatud avaldusega.
52. Juriidilise isiku esindaja
53. 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.
54. Advokaadi allkiri
55. Kuupäev
nt. 27/09/2015
P        P        K          K         A        A         A        A
Elektrooniline suhtlemine esindaja ja Kohtu vahel
56. 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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