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Довіреність
Увага: цю довіреність слід використовувати тільки у випадках, якщо заявник не мав представника на момент заповнення формуляру заяви або якщо заявник бажає змінити представника, якого він вказав при заповненні формуляру заяви, вже надісланого до Суду. Якщо заявник має представника на час подання заяви, слід заповнити розділ C або D у формулярі заяви.
Зверніть увагу на те, що формуляри, доступні на цій сторінці, працюватимуть коректно тільки з програмою Adobe Reader 9 чи з пізнішою версією (доступною на сайті www.adobe.com).  Будь ласка, збережіть копію формуляру на Вашому комп’ютері перед тим, як заповнити його, використовуючи програму Adobe Reader. Потім роздрукуйте його і надішліть до Суду.
Наклейка зі штрих-кодом
Якщо Суд вже надіслав Вам набір наклейок зі штрих-кодом, будь ласка, наклейте одну з них тут.
№ справи
Якщо Суд вже повідомив Вас про номер, який надано Вашій справі за цими скаргами, будь ласка, вкажіть його тут.
1. Заявник
1. The applicant
1.1. Фізична особа
1.1. The applicant individual
Цей розділ стосується лише заявників, які є фізичними особами. Якщо заявник є юридичною особою, йому треба перейти до розділу 1.2.
1. Прізвище
2. Ім’я та по-батькові
5. Громадянство
6. Адреса
7. Телефон (включно з міжнародним кодом)
8. Електронна пошта (якщо є)
наприклад, 31/12/1960 
3. Дата народження
Д        Д        М       М        Р         Р        Р         Р
9. Стать
чоловіча
жіноча
4. Місце народження
1.2. Юридична особа
1.2. The applicant organisation
Цей розділ треба заповнити тільки у тих випадках, коли заявником є підприємство, неурядова організація чи інша  юридична особа. У цьому випадку також заповніть, будь ласка, розділ 3.1.
10. Назва
11. Ідентифікаційний номер (за наявності)
14. Юридична адреса
15. Телефон (включно з міжнародним кодом)
16. Електронна пошта
12. Дата реєстрації чи створення (якщо є)
наприклад, 27/09/2012 
Д        Д        М       М        Р         Р        Р         Р
13. Вид діяльності
2. Представник(и) заявника – фізичної особи
2. Representative of the individual applicant
Якщо заявника-фізичну особу представляє особа, яка не є юристом (наприклад, родич, друг або опікун), ця особа повинна      заповнити розділ 2.1; якщо заявника-фізичну особу представляє юрист, цей юрист повинен заповнити розділ 2.2. В обох  випадках необхідно заповнити розділ 2.3.
2.1. Представник, який не є юристом
2.2. Non-lawyer
17. В якій якості Ви представляєте заявника
18. Прізвище
19. Ім’я та по-батькові
20. Громадянство
21. Адреса
22. Телефон (включно з міжнародним кодом)
23. Факс
24. Електронна пошта
2.2. Юрист
2.2. Lawyer
25. Прізвище
26. Ім’я та по-батькові
27. Громадянство
28. Адреса
29. Телефон (включно з міжнародним кодом)
30. Факс
31. Електронна пошта
2.3. Довіреність 
3.3. Authority
Заявник повинен уповноважити будь-якого представника діяти від його імені. Для цього заявник ставить свій підпис у наведеній нижче першій графі. Уповноважений заявником представник повинен підтвердити свою згоду на представництво заявника. Для цього він ставить свій підпис у наведеній нижче другій графі.
Я доручаю зазначеній вище особі представляти мої інтереси у провадженні перед Європейським судом з прав людини в рамках заяви, поданої відповідно до статті 34 Конвенції.
32. Підпис заявника
33. Дата
наприклад, 27/09/2015
Д        Д        М       М        Р         Р        Р         Р
Я погоджуюсь представляти заявника у провадженні перед Європейським судом з прав людини в рамках заяви, поданої     відповідно до статті 34 Конвенції.
34. Підпис представника
35. Дата
наприклад, 27/09/2015
Д        Д        М       М        Р         Р        Р         Р
Електронне спілкування між представником та Судом
36. Електронна пошта для облікового запису eComms (якщо представник вже використовує eComms, будь-ласка, надайте електронну адресу існуючого облікового запису eComms)
Заповнюючи це поле, Ви погоджуєтеся використовувати систему eComms.
3. Представник(и) заявника-юридичної особи
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Якщо заявником є організація, вона повинна бути представленою в Суді особою, яку уповноважили діяти від імені і в інтересах цієї організації (наприклад, належним чином уповноважений директор або співробітник). Інформацію про уповноважену особу необхідно навести у розділі 3.1. Якщо уповноважена особа доручає юристу діяти від імені організації АБО якщо уповноважена особа є також юристом, який діє від імені організації, необхідно також заповнити розділи 3.2 та 3.3.
3.1. Представник організації
3.1. Organisation official
37. В якій якості Ви представляєте заявника (родинний зв’язок, посада тощо)
38. Прізвище
39. Ім’я та по-батькові
40. Громадянство
41. Адреса
42. Телефон (включно з міжнародним кодом)
43. Факс
44. Електронна пошта
3.2. Юрист
3.2. Lawyer
45. Прізвище
46. Ім’я та по-батькові
47. Громадянство
48. Адреса
49. Телефон (включно з міжнародним кодом)
50. Факс
51. Електронна пошта
3.3. Довіреність 
3.3. Authority
Заявник повинен уповноважити будь-якого юриста діяти від його імені. Для цього він ставить свій підпис у наведеній нижче   першій графі. Уповноважений заявником юрист повинен підтвердити свою згоду на представництво заявника. Для цього він ставить свій підпис у наведеній нижче другій графі.
Я доручаю зазначеній в розділі 3.2 особі представляти інтереси організації у провадженні перед Європейським судом з прав людини в рамках заяви, поданої відповідно до статті 34 Конвенції.
52. Підпис представника організації
53. Дата
наприклад, 27/09/2015
Д        Д        М       М        Р         Р        Р         Р
Я погоджуюсь представляти організацію у провадженні перед Європейським судом з прав людини в рамках заяви, поданої   відповідно до статті 34 Конвенції.
54. Підпис юриста
55. Дата
наприклад, 27/09/2015
Д        Д        М       М        Р         Р        Р         Р
Електронне спілкування між представником та Судом
56. Електронна пошта для облікового запису eComms (якщо представник вже використовує eComms, будь-ласка, надайте електронну адресу існуючого облікового запису eComms)
Заповнюючи це поле, Ви погоджуєтеся використовувати систему eComms.
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