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Prokurë
Paralajmërim: Kjo prokurë duhet të përdoret vetëm nëse ankuesi nuk ka pasur një përfaqësues në kohën e plotësimit të formularit të ankimit ose nëse ankuesi dëshiron të ndryshojë përfaqësuesin e përcaktuar në formularin e ankimit që ka dorëzuar tashmë në Gjykatë. Nëse ankuesi është i përfaqësuar në kohën e paraqitjes së ankimit, duhet të plotësohet rubrika C ose D në formularin e ankimit.
Luteni të vëreni se prokura do të funksionojë në mënyrë të duhur vetëm duke përdorur programin e mësipërm  Adobe Reader 9 (shkarkimi mund të bëhet duke klikuar në www.adobe.com). Luteni të ruani një kopje të prokurës në kompjuterin tuaj përpara se ta plotësoni atë duke përdorur Adobe Reader,  pastaj printojeni dhe dërgojeni me postë në adresën e Gjykatës.
Etiketa me barkodin
Nëse tashmë keni marrë një fletë me etiketa me barkode nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, luteni ta vendosni njërën etiketë me barkod në kutizën e mëposhtme.
Numri i Referencës
Nëse tashmë keni një numër reference nga Gjykata lidhur me këto ankesa, luteni ta shënoni atë në kutizën e mëposhtme.
1. Ankuesi
1. The applicant
1.1. Individi
1.1. The applicant individual
Kjo rubrikë u referohet ankuesve të cilët janë vetëm persona individë. Nëse ankuesi është një organizatë, luteni të plotësoni rubrikën 1.2.
1. Mbiemri
2. Emri
5. Shtetësia
6. Adresa
7. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
8. Posta elektronike (nëse keni të tillë)
p.sh. 31/12/1960 
3. Data e lindjes
D        D        M       M        V        V         V        V
9. Seksi
mashkull
femër
4. Vendlindja
1.2. Organizata
1.2. The applicant organisation
Kjo rubrikë duhet të plotësohet atëherë kur ankuesi është një shoqëri, OJF, shoqatë ose ndonjë ent tjetër ligjor. Në këtë rast, luteni të plotësoni dhe rubrikën 3.1.
10. Emri
11. Numri i identifikimit (nëse ka një të tillë)
14. Adresa e regjistrimit
15. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
16. Posta elektronike
12. Data e regjistrimit ose e themelimit (nëse ka të tillë)
p.sh. 27/09/2012 
D        D        M       M        V        V         V        V
13. Fusha e veprimtarisë
2. Përfaqësuesi (it) i/e ankuesit individ
2. Representative of the individual applicant
Kur një ankues individ është i përfaqësuar nga një person i cili nuk është avokat (p.sh. një i afërm, shok apo kujdestar), ky person duhet të plotësojë rubrikën 2.1; nëse një ankues individual është i përfaqësuar nga një avokat, avokati duhet të plotësojë rubrikën 2.2. Në të dyja situatat rubrika 2.3 duhet të plotësohet.
2.1. Përfaqësues i cili nuk është avokat
2.2. Non-lawyer
17. Kapaciteti/marrëdhënia/funksioni
18. Mbiemri
19. Emri
20. Shtetësia
21. Adresa
22. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
23. Faksi
24. Posta elektronike
2.2. Avokat
2.2. Lawyer
25. Mbiemri
26. Emri
27. Shtetësia
28. Adresa
29. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
30. Faksi
31. Posta elektronike
2.3. Prokura 
3.3. Authority
Ankuesi mund të autorizojë ndonjë përfaqësues që të veprojë në emër të tij apo të saj, duke nënshkruar në kutizën e parë më poshtë; përfaqësuesi i caktuar duhet të tregojë nëse pranon përfaqësimin duke nënshkruar në kutizën e dytë më poshtë.
Unë autorizoj personin e treguar (të cituar) më lart që të më përfaqësojë gjatë procedurës përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të  Njeriut, në lidhje me kërkesën time të dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
32. Firma e ankuesit
33. Data
p.sh. 27/09/2015
D        D        M       M        V        V         V        V
Unë pranoj të përfaqësoj ankuesin në procedurën përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me kërkesën e dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
34. Firma e përfaqësuesit
35. Data
p.sh. 27/09/2015
D        D        M       M        V        V         V        V
Komunikimi elektronik ndërmjet përfaqësuesit dhe Gjykatës
36. Email për llogarinë e eComms (nëse përfaqësuesi tashmë përdor eComms, luteni të shkruani adresën email të llogarisë së eComms)
Duke plotësuar këtë fushë ju pranoni të përdorni sistemin
eComms.
3. Përfaqësuesi (t) i/e organizatës ankuese
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Kur ankuesi është një organizatë, ajo duhet të përfaqësohet përpara Gjykatës nga një person që ka kompetencën e duhur për të vepruar në emër të saj (p.sh. një drejtor ose përfaqësues ligjor). Detajet e përfaqësuesit duhet të përcaktohen në rubrikën 3.1. Nëse përfaqësuesi udhëzon një avokat për të mbrojtur interesat e organizatës, të dyja rubrikat, 3.2 dhe 3.3 duhet të plotësohen gjithashtu.
3.1. Përfaqësuesi ligjor i Organizatës
3.1. Organisation official
37. Kapaciteti/marrëdhënia/funksioni (luteni të paraqisni dokument provues)
38. Mbiemri
39. Emri
40. Shtetësia
41. Adresa
42. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
43. Faksi
44. Posta elektronike
3.2. Avokat
3.2. Lawyer
45. Mbiemri
46. Emri
47. Shtetësia
48. Adresa
49. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
50. Faksi
51. Posta elektronike
3.3. Prokura 
3.3. Authority
Përfaqësuesi i organizatës ankuese duhet të autorizojë avokatin për të vepruar në emër të saj duke nënshkruar në kutizën e parë më poshtë; avokati duhet të tregojë nëse pranon përfaqësimin duke nënshkruar në kutizën e dytë më poshtë.
Unë autorizoj personin e treguar (të cituar) më lart të përfaqësojë organizatën gjatë procedurës përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në lidhje me kërkesën time të dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
52. Firma e e përfaqësuesit ligjor të organizatës ankuese
53. Data
p.sh. 27/09/2015
D        D        M       M        V        V         V        V
Unë pranoj të përfaqësoj organizatën në procedurën përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me kërkesën e dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
54. Firma e përfaqësuesit
55. Data
p.sh. 27/09/2015
D        D        M       M        V        V         V        V
Komunikimi elektronik ndërmjet përfaqësuesit dhe Gjykatës
56. Email për llogarinë e eComms (nëse përfaqësuesi tashmë përdor eComms, luteni të shkruani adresën email të llogarisë së eComms)
Duke plotësuar këtë fushë ju pranoni të përdorni sistemin eComms.
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