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Пълномощно 
Внимание: настоящият формуляр на пълномощно следва да бъде използван само ако към момента на подаване на формуляра на жалба жалбоподателят все още не е имал представител или ако жалбоподателят желае впоследствие да назначи друг представител, различен от вече посочения във формуляра на жалба. Ако към момента на подаване на жалбата жалбоподателят вече има представител, следва да попълни раздели С или D от формуляра на жалба.
Моля обърнете внимание, че за работа с формулярите, приложени на тази страница е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader 9 или по-нова версия (можете да ги изтеглите на www.adobe.com). Следва да изтеглите и запазите копие на формуляра, да го попълните, използвайки Adobe Reader, и да го изпратите по пощата до Съда.
Етикет с баркод
Ако вече сте получили набор от етикети с баркод от Европейския съд по правата на човека, поставете един етикет в графата по-долу.
Номер на преписка
Ако вече имате номер на преписка от Съда във връзка с настоящите оплаквания, посочете го в графата по-долу.
1. Жалбоподател
1. The applicant
1.1. Физическо лице
1.1. The applicant individual
Този раздел се отнася само до жалбоподатели, които са физически лица. Ако жалбоподателят е организация, моля преминете към раздел 1.2.
1. Фамилно име
2. Собствено и бащино име
5. Гражданство
6. Адрес
7. Телефон (включително международен телефонен код)
8. Адрес на електронна поща (ако има такъв)
Д 
M 
M 
Г
Г
Г
Г
Д 
напр. 31/12/1960 
3. Дата на раждане
9. Пол
мъжки
женски 
4. Място на раждане
1.2. Организация
1.2. The applicant organisation
Този раздел се попълва само ако жалбоподателят е дружество, неправителствена организация, сдружение или друго юридическо лице. В такъв случай попълнете също раздел 3.1.
10. Наименование
11. Идентификационен номер (ако има такъв)
14. Адрес на управление
15. Телефон (включително международен телефонен код)
16. Адрес на електронна поща
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
12. Дата на вписване или учредяване (ако има такава)
напр. 27/09/2012 
13. Дейност
2. Представител(-и) на жалбоподателя – физическо лице
2. Representative of the individual applicant
Ако жалбоподателят-физическо лице е представляван от лице, което не е адвокат (напр. роднина, приятел или законен представител), това лице следва да попълни раздел 2.1; ако жалбоподателят е представляван от адвокат, последният трябва да попълни раздел 2.2. И в двата случая раздел 2.3 следва да бъде попълнен.
2.1. Представител, който не е адвокат
2.2. Non-lawyer
17. Качество/отношение/функция
18. Фамилно име
19. Собствено и бащино име
20. Гражданство
21. Адрес
22. Телефон (включително международен телефонен код)
23. Факс
24. Адрес на електронна поща
2.2. Адвокат
2.2. Lawyer
25. Фамилно име
26. Собствено и бащино име
27. Гражданство
28. Адрес
29. Телефон (включително международен телефонен код)
30. Факс
31. Адрес на електронна поща
2.3. Пълномощно 
2.3. Authority
Жалбоподателят трябва да упълномощи представителя да действа от негово име, като постави подписа си в графа 32 по-долу; посоченият представител трябва да изрази съгласието си да представлява жалбоподателя, като постави подписа си в графа 34 по-долу.
С настоящото упълномощавам посоченото по-горе лице да ме представлява в производството пред Европейския съд по правата на човека във връзка с подадената от мен на основание член 34 от Конвенцията жалба.
32. Подпис на жалбоподателя
33. Дата
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015 
С настоящото приемам да представлявам жалбоподателя пред Европейския съд по правата на човека в производството по жалбата, подадена на основание член 34 от Конвенцията.
34. Подпис на представителя
35. Дата
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015
3. Представител(-и) на жалбоподателя – организация
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Ако жалбоподателят е организация, тя трябва да бъде представлявана пред Съда от лице, имащо правото да действа от нейно име и за нейна сметка (например управител или надлежно упълномощено длъжностно лице). В този случай данните на представителя трябва да бъдат посочени в раздел 3.1. Ако представителят упълномощи адвокат, който да представлява организацията, и двата раздела 3.2 и 3.3 трябва да бъдат попълнени. 
3.1. Представител на организацията
3.1. Organisation official
36. Качество/отношение/функция (приложете доказателство)
37. Фамилно име
38. Собствено и бащино име
39. Гражданство
40. Адрес
41. Телефон (включително международен телефонен код)
42. Факс
43. Адрес на електронна поща
3.2. Адвокат
3.2. Lawyer
44. Фамилно име
45. Собствено и бащино име
46. Гражданство
47. Адрес
48. Телефон (включително международен телефонен код)
49. Факс
50. Адрес на електронна поща
3.3. Пълномощно
3.3. Authority
Представителят на организацията трябва да упълномощи адвоката, който ще я представлява, да действа от нейно име, като постави подписа си в графа 51 по-долу; посоченият адвокат трябва да изрази съгласието си да представлява организацията, като постави подписа си в графа 53 по-долу.
С настоящото упълномощавам посоченото в раздел 3.2 лице да представлява организацията в производството пред Европейския съд по правата на човека във връзка с подадената на основание член 34 от Конвенцията жалба.
51. Подпис на представителя на организацията
52. Дата
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015 
С настоящото приемам да представлявам организацията пред Европейския съд по правата на човека в производството по жалбата, подадена на основание член 34 от Конвенцията.
53. Подпис на адвоката
54. Дата
Д
Д
M 
M 
Г
Г
Г
Г
напр. 27/09/2015
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