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რწმუნების ფორმა
გაფრთხილება: წინამდებარე რწმუნების ფორმა უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მომჩივანს საჩივრის ფორმის შევსებისას არ ჰყავდა წარმომადგენელი ანდა მომჩივანს სურს სასამართლოსთვის უკვე მიწოდებული საჩივრის ფორმის შევსებისას დასახელებული წარმომადგენლის შეცვლა. თუ მომჩივანს, საჩივრის ფორმის შევსების მომენტში, წარმომადგენელი უკვე ჰყავს, აუცილებელია შეავსოთ საჩივრის ფორმის C და D სექცია.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საჩივრის ფორმის შევსება მხოლოდ პროგრამა Adobe Reader 9 ან მისი
უფრო ახალი ვერსიითაა შესაძლებელი (ბმული პროგრამის ჩამოსატვირთად www.adobe.com).
აუცილებელია საჩივრის ფორმა თქვენს კომპიუტერზე გადმოწეროთ, Adobe Reader-ის გამოყენებით
შეავსოთ, ამობეჭდოთ და სასამართლოს გამოუგზავნოთ ფოსტით.
კოდიანი ეტიკეტები
თუ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსგან უკვე მიღებული გაქვთ კოდიანი ეტიკეტები, გთხოვთ ერთ ერთი ამ ფანჯარაში ჩააკრათ:
მოსაკითხი ნომერი
თუ სასამართლომ უკვე გაცნობათ მოცემული საჩივრის მოსაკითხად განკუთვნილი ნომერი, გთხოვთ ის ამ ფანჯარაში მიუთითოთ:
1. მომჩივანი
1. The applicant
1.1. კერძო პირი
1.1. The applicant individual
ეს ნაწილი განკუთვნილია კერძო პირთათვის. თუ მომჩივანი წარმოადგენს ორგანიზაციას, გადადით 1.2. სექციაზე.
1. გვარი
2. სახელ(ებ)ი 
5. მოქალაქეობა
6. მისამართი
7. ტელეფონის ნომერი (ქვეყნის საერთაშ. კოდის მითითებით)
8. ელ-ფოსტა (თუ ასეთი გაგაჩნიათ)
მაგ. 31/12/1960 
3. დაბადების თარიღი
დ       დ         თ        თ         წ          წ          წ         წ
9. სქესი
მამრობითი;	   
მდედრობითი 
4. დაბადების ადგილი
1.2. ორგანიზაცია
1.2. The applicant organisation
ეს ნაწილი შესავსებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომჩივანი არის კომპანია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასოციაცია ან ნებისმიერი სხვა სახის იურიდიული პირი. ამ შემთხვევაში, გთხოვთ 3.1. სექციაც შეავსოთ.
10. დასახელება
11. საიდენტიფიკაციო ნომერი (თუ ასეთი გაგაჩნიათ)
14. რეგისტრირებული მისამართი
15. ტელეფონის ნომერი (ქვეყნის საერთაშ. კოდის მითითებით)
16. ელ-ფოსტა
12. რეგისტრაციის/დაფუძნების თარიღი
მაგ. 27/09/2012 
დ       დ         თ        თ         წ          წ          წ         წ
13. საქმიანობა
2. მომჩივანი ფიზიკური პირის წარმომადგენელი(ები) 
2. Representative of the individual applicant
როდესაც მომჩივანი ფიზიკური პირის სახელით საჩივრის შემომტანი არ არის იურისტი (მაგ. ნათესავი, მეგობარი და ა.შ.), ამ პიროვნებამ 2.1. სექცია, ხოლო იურისტმა წარმომადგენელმა კი - 2.2. სექცია უნდა შეავსოს. 2.3. სექცია ორივე შემთხვევაში უნდა შეივსოს.
2.1. არა-იურისტი
2.2. Non-lawyer
17. სტატუსი/კავშირი/თანამდებობა
18. გვარი
19. სახელ(ებ)ი
20. მოქალაქეობა
21. მისამართი
22. ტელეფონის ნომერი (ქვეყნის საერთაშ. კოდის მითითებით)
23. ფაქსი
24. ელ-ფოსტა
2.2. იურისტი
2.2. Lawyer
25. გვარი
26. სახელ(ებ)ი
27. ეროვნება
28. მისამართი
29. ტელეფონის ნომერი (ქვეყნის საერთაშ. კოდის მითითებით)
30. ფაქსი
31. ელ-ფოსტა
2.3. რწმუნება 
3.3. Authority
მომჩივანი ვალდებულია, ქვემოთ, პირველ ფანჯარაში ხელმოწერით დაადასტუროს წარმომადგენლისთვის მისი, როგორც მარწმუნებლის სახელით ქმედების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭება, ხოლო წარმომადგენელმა ეს უფლება უნდა დაადასტუროს მეორე ფანჯარაში ხელმოწერით.
მე, ქვემორე ხელისმომწერი, უფლებამოსილებას ვანიჭებ ზემოთ აღნიშნულ პიროვნებას, წარმოადგინოს ჩემი ინტერესები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ჩემს მიერ, კონვენციის 34-ე მუხლის შესაბამისად შემოტანილ საჩივართან დაკავშირებული საქმის განხილვის ფარგლებში.
32. მომჩივნის ხელმოწერა
33. თარიღი
მაგ. 27/09/2015
დ       დ         თ        თ         წ          წ          წ         წ
მე, ქვემორე ხელისმომწერი, ვთანხმდები წარმოვადგინო მომჩივნის ინტერესები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კონვენციის 34-ე მუხლის შესაბამისად შემოტანილ საჩივართან დაკავშირებული საქმის განხილვის ფარგლებში.
34. წარმომადგენლის ხელმოწერა
35. თარიღი
მაგ. 27/09/2015
დ       დ         თ        თ         წ          წ          წ         წ
ელექტრონული მიმოწერა წარმომადგენელსა და სასამართლოს შორის
36. ელ-ფოსტის მისამართი eComms-ის ანგარიშისთვის (თუ წარმომადგენელი უკვე სარგებლობს eComms-ით, გთხოვთ წარმოადგინოთ eComms-ის არსებული ანგარიშის ელ-ფოსტის მისამართი).
ამ ფანჯრის შევსებით თქვენ თანხმობას აცხადებთ eComms-ის სისტემით სარგებლობაზე. 
3. მომჩივანი ორგანიზაციის წარმომადგენელი(ები)
3. Representative(s) fo the applicant organisation
როდესაც მომჩივანი ორგანიზაციაა ეს უკანასკნელი წარმოდგენილი უნდა იყოს ორგანიზაციის სახელით მოქმედების უფლების მქონე პირის მიერ (მაგ. შესაბამისი წესით უფლებამოსილი დირექტორი ან  სხვა თანამშრომელი). აღნიშნული წარმომადგენლის შესახებ დეტალები შეტანილ უნდა იქნეს რწმუნების ფორმის 3.1 სექციაში.  თუ ორგანიზაციის ზემომითითებული წარმომადგენელი ორგანიზაციის სახელით სამართალწარმოებას იურისტს დაავალებს, უნდა შეივსოს როგორც 3.2 ისე 3.3 სექცია.
3.1. ორგანიზაციის თანამშრომელი
3.1. Organisation official
37. სტატუსი/სამსახ. კავშირი/თანამდებობა (დაასაბუთეთ)
38. გვარი
39. სახელ(ებ)ი
40. ეროვნება
41. მისამართი
42. ტელეფონის ნომერი (ქვეყნის საერთაშ. კოდის მითითებით)
43. ფაქსი
44. ელ-ფოსტა
3.2. იურისტი
3.2. Lawyer
45. გვარი
46. სახელ(ებ)ი
47. ეროვნება
48. მისამართი
49. ტელეფონის ნომერი (ქვეყნის საერთაშ. კოდის მითითებით)
50. ფაქსი
51. ელ-ფოსტა
3.3. რწმუნება 
3.3. Authority
მომჩივანი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვალდებულია, ქვემოთ, პირველ ფანჯარაში ხელმოწერით დაადასტუროს იურისტისთვის მისი, როგორც მარწმუნებლის სახელით ქმედების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭება, ხოლო იურისტმა ეს უფლება უნდა დადადასტუროს მეორე ფანჯარაში ხელმოწერით.
მე, ქვემორე ხელისმომწერი, უფლებამოსილებას ვანიჭებ 3.2. სექციაში ნახსენებ პიროვნებას, წარმოადგინოს ორგანიზაციის ინტერესები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კონვენციის 34-ე მუხლის შესაბამისად შემოტანილ საჩივართან დაკავშირებული საქმის განხილვის ფარგლებში.
52. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ხელმოწერა
53. თარიღი
მაგ. 27/09/2015
დ       დ         თ        თ         წ          წ          წ         წ
მე, ქვემორე ხელისმომწერი, ვთანხმდები წარმოვადგინო მომჩივანი ორგანიზაციის ინტერესები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კონვენციის 34-ე მუხლის შესაბამისად შემოტანილ საჩივართან დაკავშირებული საქმის განხილვის ფარგლებში.
54. იურისტის ხელმოწერა
55. თარიღი
მაგ. 27/09/2015
დ       დ         თ        თ         წ          წ          წ         წ
ელექტრონული მიმოწერა წარმომადგენელსა და სასამართლოს შორის
56. ელ-ფოსტის მისამართი eComms-ის ანგარიშისთვის (თუ წარმომადგენელი უკვე სარგებლობს eComms-ით, გთხოვთ წარმოადგინოთ eComms-ის არსებული ანგარიშის ელ-ფოსტის მისამართი).
ამ ფანჯრის შევსებით თქვენ თანხმობას აცხადებთ eComms-ის სისტემით სარგებლობაზე.
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