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Полномошно
Предупредување:Овој образец за полномошно треба да се  користи единствено доколку жалителот немал застапник во  моментот кога го пополнувал образецот за поднесување  жалба, или доколку жалителот сака да го смени застапникот  којшто е наведен во образецот за поднесување жалба што  веќе го доставил до Судот. Доколку жалителот има застапник  во моментот кога ја поднесува жалбата, треба да се пополнат  деловите C или D на образецот за поднесување жалба.
Ве молиме обрнете внимание на тоа дека за да може непречено да го користите образецот за полномошно  треба да употребувате Adobe Reader 9 или друга понова верзија на Adobe Reader (оваа апликација може да ја  преземете на www.adobe.com). Ве молиме да зачувате копија од образецот на Вашиот компјутер пред да го  пополните користејќи Adobe Reader, потоа испечатете го пополнетиот образец и испратете го до Судот по  пошта.
Баркод налепица
 Доколку веќе сте добиле баркод налепници од Европскиот суд за човекови права, Ве молиме да залепите една баркод налепница во ова поле.
Референтен број
 Доколку веќе имате референтен број од Судот во врска со овие жалбени наводи, Ве молиме да го наведете тој број во ова поле.
1. Жалител
1. The applicant
1.1. Физичко лице
1.1. The applicant individual
Овој дел се однесува единствено на жалителите - физички  лица. Доколку жалителот е организација, Ве молиме  преминете на делот 1.2.
1. Презиме
2. Име/имиња
5. Државјанство
6. Адреса
7. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
8.  Електронска пошта (доколку има таква)
на пр. 31/12/1960 
3. Дата на раѓање
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
9. Пол 
машки 
женски
4. Место на раѓање
1.2. Организација/правно лице 
1.2. The applicant organisation
Овој дел треба да го пополните единствено доколку  жалителот е трговско друштво, невладина организација,  здружение или друго правно лице. Во тој случај, Ве молиме  пополнете го и делот 3.1.
10. Назив
11. Идентификациски број (доколку има таков)
14. Седиште
15. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
16.  Електронска пошта
12. Дата на регистрација или основање (доколку има таква)
на пр. 27/09/2012 
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
13. Дејност
2. Застапник/застапници на жалителот-физичко лице
2. Representative of the individual applicant
Доколку жалителот - физичко лице е застапуван од лице кое не е адвокат (на пример роднина, пријател или старател), тоа  лице мора да го пополни делот 2.1. Доколку жалителот-физичко лице е застапуван од адвокат, адвокатот мора да го пополни делот 2.2. Делот 2.3 мора да биде пополнет во двата случаи.
2.1. Застапник кој не е адвокат
2.2. Non-lawyer
17. Својство/поврзаност/функција 
18. Презиме
19. Име/имиња
20. Државјанство
21. Адреса
22. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
23. Факс
24.  Електронска пошта
2.2. Адвокат
2.2. Lawyer
25. Презиме
26. Име/имиња
27. Државјанство
28. Адреса
29. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
30. Факс
31.  Електронска пошта
2.3. Овластување 
3.3. Authority
Жалителот мора да го овласти секој застапник што настапува во негово име со потпишување на првото поле подолу. Овластениот застапник мора да ја потврди својата согласност да го застапува жалителот со потпишување на второто поле подолу.
Со ова го овластувам горенаведеното лице да ме застапува во постапката пред Европскиот суд за човекови права во врска со  мојата жалба поднесена согласно член 34 од Конвенцијата.
32. Потпис на жалителот
33. Дата
на пр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
Со ова прифаќам да го застапувам жалителот во постапката пред Европскиот суд за човекови права во врска со жалбата  поднесена согласно член 34 од Конвенцијата.
34. Потпис на застапникот
35. Дата
на пр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
Електронска комуникација меѓу застапникот и Судот
36. Адреса на е-пошта за eComms сметката (доколку застапникот веќе користи eComms, Ве молиме наведете ја адресата на 
е-пошта на постоечката eComms сметка) 
Со пополнување на ова поле, се согласувате да го користите системот еComms.
3. Застапник/застапници на жалителот-организација
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Доколку жалителот е организација, истата мора да биде застапувана пред Судот од лице кое е овластено да настапува во име на организацијата (на пример соодветно овластено лице или директор). Информациите за контакт на застапникот мора да бидат наведени во делот 3.1. Доколку застапникот овласти адвокат да настапува во име на организацијата, мора да бидат пополнети и двете полиња, 
3.2 и 3.3.
3.1. Овластено лице на организацијата
3.1. Organisation official
37. Својство/поврзаност/функција (ве молиме да доставите  доказ)
38. Презиме
39. Име/имиња
40. Државјанство
41. Адреса
42. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
43. Факс
44.  Електронска пошта
3.2. Адвокат
3.2. Lawyer
45. Презиме
46. Име/имиња
47. Државјанство
48. Адреса
49. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
50. Факс
51.  Електронска пошта
3.3. Овластување 
3.3. Authority
Застапникот на жалителот-организација/правно лице мора да го овласти адвокатот да настапува во име на организацијата со  потпишување на првото поле подолу; адвокатот мора да ја потврди својата согласност да ја застапува организацијата со потпишување на второто поле подолу.
Со ова го овластувам лицето наведено во делот 3.2 да ја застапува организацијата во постапката пред Европскиот суд за  човекови права во врска со жалбата поднесена согласно член 34 од Конвенцијата.
52. Потпис на овластеното лице на организацијата
53. Дата
на пр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
Со ова прифаќам да ја застапувам организацијата во постапката пред Европскиот суд за човекови права во врска со жалбата  поднесена согласно член 34 од Конвенцијата.
54.  Потпис на адвокатот
55. Дата
на пр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
Електронска комуникација меѓу застапникот и Судот
56. Адреса на е-пошта за eComms сметката (доколку застапникот веќе користи eComms, Ве молиме наведете ја адресата на 
е-пошта на постоечката eComms сметка) 
Со пополнување на ова поле, се согласувате да го користите системот еComms.
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