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Pilnvaras veidlapa 
Uzmanību! Šī pilnvaras veidlapa ir izmantojama tikai tad, ja sūdzības iesniedzējam sūdzības veidlapas iesniegšanas brīdī nebija pārstāvja vai arī ja sūdzības iesniedzējs vēlas mainīt pārstāvi, kurš ir norādīts Tiesā jau iesniegtajā sūdzības veidlapā. Savukārt, ja sūdzības iesniedzējs ir pārstāvēts jau sūdzības iesniegšanas brīdī, tad ir jāaizpilda sūdzības veidlapas C vai D sadaļa.
Lūdzam ņemt vērā, ka sūdzības veidlapu izdosies veiksmīgi aizpildīt, tikai izmantojot programmu Adobe Reader 9 vai šīs programmas jaunāku versiju (programmu iespējams lejupielādēt internetā: www.adobe.com). Lūdzam vispirms saglabāt veidlapu savā datorā un tad to aizpildīt, izmantojot Adobe Reader programmu, izdrukāt un nosūtīt Tiesai.  
Uzlīmes
Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa Jums jau ir nosūtījusi svītrkodu uzlīmes, lūdzam ielīmēt vienu uzlīmi šeit:
Reģistrācijas numurs
Ja attiecībā uz šīm sūdzībām Tiesa jau ir piešķīrusi reģistrācijas numuru, lūdzam to norādīt šeit:
1. Sūdzības iesniedzējs
1. The applicant
1.1. Fiziska persona
1.1. The applicant individual
Šī sadaļa attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad sūdzības iesniedzējs ir fiziska persona. Ja sūdzības iesniedzējs ir juridiska persona, tad aizpildāma 1.2. sadaļa.
1. Uzvārds
2. Vārds
5. Pilsonība
6. Adrese
7. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
8. E-pasts (ja tāds ir)
Piem., 31/12/1960 
3. Dzimšanas datums
D        D        M       M        G        G        G        G
9. Dzimums:
vīrietis
sieviete 
4. Dzimšanas vieta
1.2. Juridiska persona
1.2. The applicant organisation
Šī sadaļa ir jāaizpilda tikai tad, ja sūdzības iesniedzējs ir komercsabiedrība, organizācija, biedrība vai cita veida juridiska persona. Šādā gadījumā lūdzam aizpildīt arī 3.1. sadaļu.
10. Nosaukums
11. Reģistrācijas numurs (ja tāds ir)
14. Reģistrētā adrese
15. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
16. E-pasts (ja tāds ir)
12. Reģistrācijas datums (ja tāds ir)
Piem., 27/09/2012 
D        D        M       M        G        G        G        G
13. Reģistrētā adrese
2. Fiziskas personas pārstāvis/pārstāvji
2. Representative of the individual applicant
Ja fizisku personu pārstāv persona bez advokāta kvalifikācijas (piem., radinieks, paziņa, aizbildnis vai aizgādnis), tad tai ir jāaizpilda 2.1. sadaļa; ja fizisku personu pārstāv advokāts, tad tas aizpilda 2.2. sadaļu. Abos gadījumos ir jāaizpilda 2.3. sadaļa.
2.1. Persona bez advokāta kvalifikācijas
2.2. Non-lawyer
17. Statuss/radniecība vai saistība/oficiālā funkcija
18. Uzvārds
19. Vārds
20. Pilsonība
21. Adrese
22. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
23. Faksa numurs
24. E-pasts
2.2. Advokāts
2.2. Lawyer
25. Uzvārds
26. Vārds
27. Pilsonība
28. Adrese
29. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
30. Faksa numurs
31. E-pasts
2.3. Pilnvara
3.3. Authority
Sūdzības iesniedzējam ir jāparakstās 32.lauciņā, lai pilnvarotu pārstāvi rīkoties savā vārdā; izraudzītajam pārstāvim ir jāparakstās 34.lauciņā, lai paustu savu piekrišanu īstenot pārstāvību.
Es pilnvaroju iepriekš norādīto personu pārstāvēt mani Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiesvedībā, kas saistīta ar manu sūdzību, kura ir iesniegta saskaņā ar Konvencijas 34. pantu.
32. Sūdzības iesniedzēja (fiziskas personas) paraksts
33. Datums
Piem., 27/09/2015
D        D        M       M        G        G        G         G
Es piekrītu pārstāvēt sūdzības iesniedzēju Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiesvedībā attiecībā uz sūdzību, kura ir iesniegta saskaņā ar Konvencijas 34. pantu.
34. Pārstāvja paraksts
35. Datums
Piem., 27/09/2015
D        D        M       M        G        G        G         G
Elektroniskā saziņa starp Tiesu un sūdzības iesniedzēja pārstāvi
36. E-pasts eComms konta izveidei (ja pārstāvjis jau izmanto eComms, lūdzu norādīt eComms konta e-pasta adresi)
Aizpildot šo sadaļu, Jūs piekrītat eComms sistēmas izmantošanai.
3. Juridiskas personas pārstāvis/pārstāvji
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Ja sūdzības iesniedzējs ir juridiska persona, to Tiesā pārstāv persona, kurai ir tiesības rīkoties tās vārdā un interesēs (piem., atbilstīgi pilnvarots vadītājs vai amatpersona). Informācija par pārstāvi ir jānorāda 3.1. sadaļā.  Ja pārstāvis uzdod advokātam īstenot pārstāvību juridiskas personas vārdā, tad ir jāaizpilda arī 3.2. un 3.3. sadaļa.
3.1. Juridiskas personas amatpersona
3.1. Organisation official
37. Statuss/saistība/oficiālā funkcija (pievienojiet apliecinājumu)
38. Uzvārds
39. Vārds
40. Pilsonība
41. Adrese
42. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
43. Faksa numurs
44. E-pasts
3.2. Advokāts
3.2. Lawyer
45. Uzvārds
46. Vārds
47. Pilsonība
48. Adrese
49. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
50. Faksa numurs
51. E-pasts
3.3. Pilnvara
3.3. Authority
Juridiskas personas pārstāvim ir jāparakstās 52.lauciņā, lai pilnvarotu advokātu rīkoties savā vārdā; advokātam ir jāparakstās 54.lauciņā, lai paustu savu piekrišanu īstenot pārstāvību.
Es pilnvaroju 3.2. sadaļā norādīto personu pārstāvēt juridisko personu Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiesvedībā, kas saistīta ar sūdzību, kura iesniegta saskaņā ar Konvencijas 34. pantu.
52. Sūdzības iesniedzēja (juridiskas personas) amatpersonas paraksts
53. Datums
Piem., 27/09/2015
D        D        M       M        G        G        G        G
Es piekrītu pārstāvēt juridisko personu Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiesvedībā, kas saistīta ar Konvencijas 34. panta kārtībā iesniegto sūdzību.
54. Advokāta paraksts
55. Datums
Piem., 27/09/2015
D        D        M       M        G        G        G        G
Elektroniskā saziņa starp Tiesu un sūdzības iesniedzēja pārstāvi
56. E-pasts eComms konta izveidei (ja pārstāvjis jau izmanto eComms, lūdzu norādīt eComms konta e-pasta adresi)
Aizpildot šo sadaļu, Jūs piekrītat eComms sistēmas izmantošanai.
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