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Umboðseyðublað 
Viðvörun: Eingöngu skal nota þetta umboðseyðublað ef kærandinn hafði ekki fyrirsvarsmann þegar kærueyðublaðið var fyllt út eða ef kærandinn vill skipta út þeim fyrirsvarsmanni sem var tilgreindur í kærueyðublaðinu sem þegar hefur verið lagt fyrir dómstólinn. Hafi kærandinn haft fyrirsvarsmann á þeim tíma þegar kærueyðublaðið var lagt fram ætti C- eða D-liður kærueyðublaðsins að vera útfylltur.
Athugið að þetta eyðublað virkar eingöngu með Adobe Reader 9 og nýrri útgáfu (unnt að hala niður á www.adobe.com).  Vista skal afrit af þessu eyðublaði áður en það er fyllt út í Adobe Reader, síðan skal það prentað út og sent í bréfpósti til dómstólsins.
Merkimiði með strikamerki
Hafi örk með merkimiðum með strikamerkjum borist frá Mannréttindadómstóli Evrópu skal setja einn merkimiða með strikamerki í reitinn hér fyrir neðan.
Málsnúmer
Hafi málsnúmer borist frá dómstólnum í tengslum við þessar kærur skal tilgreina það í reitnum hér fyrir neðan.
1. Kærandinn
A. The applicant
1.1. Einstaklingur
A.1. The applicant individual
Þessi liður á eingöngu við um kærendur sem eru einstaklingar. Sjá lið 1.2 ef kærandinn er „samtök“.
1. Kenninafn
2. Eiginnafn (-nöfn)
5. Ríkisfang
6. Heimilisfang
7. Símanúmer (þ.m.t. landsnúmer)
8. Tölvupóstfang (ef til staðar)
t.d. 31/12/1960 
3. Fæðingardagur og -ár
D        D        M       M        Á        Á          Á       Á
9. Kyn 
karl		 
kona 
4. Fæðingarstaður
1.2. Samtök
A.2. The applicant organisation
Eingöngu skal fylla út þennan þátt ef kærandinn er fyrirtæki, frjáls félagasamtök, samtök eða annar lögaðili. Ef svo er skal einnig fylla út lið 3.1.
10. Nafn
11. Kennitala (ef til staðar)
14. Skráð heimilisfang
15. Símanúmer (þ.m.t. landsnúmer)
16. Tölvupóstfang
12. Dagsetning skráningar eða stofnunar lögpersónu (ef til staðar)
t.d. 27/09/2012 
D        D        M       M        Á         Á          Á       Á
13. Starfsemi
2. Fyrirsvarsmaður (fyrirsvarsmenn) kæranda sem er einstaklingur 
C. Representative of the individual applicant
Ef fyrirsvarsmaður kæranda, sem er einstaklingur, er ekki lögmaður (t.d. skyldmenni, vinur eða forsjáraðili), skal sá aðili fylla út lið 2.1; ef fyrirsvarsmaður kæranda, sem er einstaklingur, er lögmaður skal lögmaðurinn fylla út lið 2.2.  Í báðum tilvikum skal fylla út lið 2.3.
2.1. Fyrirsvarsmaður sem er ekki lögmaður
C.2. Non-lawyer
17. Staða/tengsl/starfssvið
18. Kenninafn
19. Eiginnafn (-nöfn)
20. Ríkisfang
21. Heimilisfang
22. Símanúmer (þ.m.t. landsnúmer)
23. Bréfasími
24. Tölvupóstfang
2.2. Lögmaður
C.2. Lawyer
25. Kenninafn
26. Eiginnafn (-nöfn)
27. Ríkisfang
28. Heimilisfang
29. Símanúmer (þ.m.t. landsnúmer)
30. Bréfasími
31. Tölvupóstfang
2.3. Umboð 
D.3. Authority
Kærandi þarf að veita sérhverjum fyrirsvarsmanni sem kemur fram fyrir hönd hans heimild þess efnis með undirritun í fyrri reitnum hér fyrir neðan; tiltekinn fyrirsvarsmaður þarf að tilgreina samþykki sitt með undirritun í seinni reitnum hér fyrir neðan.
Ég veiti hér með aðilanum sem tilgreindur er hér að framan heimild til að koma fram fyrir mína hönd í máli fyrir Mannréttindadómstól Evrópu að því er varðar kæru sem ég hef lagt fram skv. 34. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.
32. Undirskrift kæranda
33. Dagsetning
t.d. 27/09/2015
D        D        M       M       Á         Á         Á        Á
Ég samþykki hér með að koma fram fyrir hönd kæranda í máli fyrir Mannréttindadómstól Evrópu að því er varðar kæruna sem lögð var fram skv. 34. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.
34. Undirskrift fyrirsvarsmanns
35. Dagsetning
t.d. 27/09/2015
D        D        M       M       Á         Á         Á        Á
Rafræn samskipti milli fyrirsvarsmanns og dómstólsins
36. Tölvupóstfang fyrir eComms-reikning (ef fyrirsvarsmaður notar nú þegar eComms skal hann gefa upp tölvupóstfangið fyrir eComms-reikninginn)	
Með því að fylla út þetta svæði er veitt samþykki fyrir notkun eComms-kerfisins.
3. Fyrirsvarsmaður (fyrirsvarsmenn) kæranda sem er „samtök“
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Þegar kærandi er „samtök“ skal fyrirsvarsmaður hans fyrir dómstólnum vera aðili sem hefur rétt til að koma fram fyrir hönd hans og í hans nafni (t.d. framkvæmdastjóri eða fulltrúi sem hefur til þess fullt umboð). Upplýsingarnar um fyrirsvarsmanninn þarf að setja fram í lið 3.1. Ef fyrirsvarsmaðurinn gefur lögmanni fyrirmæli um að flytja mál fyrir hönd samtakanna þarf líka að fylla út liði 3.2 og 3.3.
3.1. Fulltrúi samtaka
D.1. Organisation official
37. Staða/tengsl/starfssvið (leggja skal fram sönnun)
38. Kenninafn
39. Eiginnafn (-nöfn)
40. Ríkisfang
41. Heimilisfang
42. Símanúmer (þ.m.t. landsnúmer)
43. Bréfasími
44. Tölvupóstfang
3.2. Lögmanni
D.2. Lawyer
45. Kenninafn
46. Eiginnafn (-nöfn)
47. Ríkisfang
48. Heimilisfang
49. Símanúmer (þ.m.t. landsnúmer)
50. Bréfasími
51. Tölvupóstfang
3.3. Umboð 
D.3. Authority
Fyrirsvarsmaður kæranda sem er samtök þarf að veita sérhverjum lögmanni sem kemur fram fyrir hönd hans heimild þess efnis með undirritun í fyrsta reitnum hér fyrir neðan; lögmaðurinn þarf að tilgreina samþykki sitt með undirritun í öðrum reit hér fyrir neðan.
Ég veiti hér með þeim sem tilgreindur er í lið 3.2. hér að framan heimild til að koma fram fyrir hönd samtakanna í máli fyrir Mannréttindadómstól Evrópu að því er varðar kæruna sem lögð var fram skv. 34. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.
52. Undirskrift fulltrúa samtaka
53. Dagsetning
t.d. 27/09/2015
D        D        M       M       Á         Á         Á        Á
Ég samþykki hér með að koma fram fyrir hönd samtakanna í máli fyrir Mannréttindadómstól Evrópu að því er varðar kæruna sem lögð var fram skv. 34. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.
54. Undirskrift lögmanns
55. Dagsetning
t.d. 27/09/2015
D        D        M       M       Á         Á         Á        Á
Rafræn samskipti milli fyrirsvarsmanns og dómstólsins
56. Tölvupóstfang fyrir eComms-reikning (ef fyrirsvarsmaður notar nú þegar eComms skal hann gefa upp tölvupóstfangið fyrir eComms-reikninginn)
Með því að fylla út þetta svæði er veitt samþykki fyrir notkun eComms-kerfisins.
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