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Լիազորագիր
Ուշադրությու՛ն. սույն լիազորագիրը պետք է օգտագործվի ﬕայն այն դեպքում, երբ դիմողը ներկայացուցիչ չի ունեցել դիմուﬕ ձևաթղթի ներկայացման պահին, կամ երբ դիմողը ցանկանում է փոխել Դատարան ներկայացված դիմուﬕ ձևաթղթում նշված ներկայացուցչին: Եթե դիմուﬕ ներկայացման պահին դիմողը ներկայացուցիչ ունի, ապա հարկավոր է լրացնել դիմուﬕ ձևաթղթի C կամ D բաժինները:
Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ դիմումի ձևաթուղթը ճիշտ կաշխատի միայն Adobe Reader ծրագրային փաթեթի 9-րդ և ավելի բարձր տարբերակներով (ներբեռնումը հնարավոր է www.adobe.com կայքից):
Խնդրում ենք ձևաթղթի օրինակը պահպանել Ձեր համակարգչում մինչև Adobe Reader ծրագրի օգնությամբ այն լրացնելը, այնուհետև տպել այն և փոստով ուղարկել Դատարան:
Գծիկավոր կոդով պիտակները
Եթե Դուք ՄԻԵԴ-ից արդեն ստացել եք գծիկավոր կոդով պիտակներ, ապա խնդրում ենք ստորև փակցնել այդ պիտակներից  մեկը:
Դիմումին տրված համարը 
Եթե այս գանգատների առնչությամբ Դուք Դատարանից արդեն տեղեկացվել եք Ձեր դիմումին տրված համարի մասին, ապա խնդրում ենք ստորև նշել այն:
1. Դիմողը
1. The applicant
1.1. Անհատ դիմող
1.1. The applicant individual
Սույն բաժինը վերաբերում է միայն ֆիզիկական անձ հանդիսացող դիմողներին: Եթե դիմողը կազմակերպություն է, ապա խնդրում ենք անցնել 1.2 բաժին:
1. Ազգանուն
2.  Անուն (հայրանուն)
5.  Քաղաքացիություն
6.  Հասցե
7.  Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
8.  Էլ. փոստ (եթե այդպիսին կա)
ամիս
տարի
օր
օր.՝ 31/12/1960 
3.  Ծննդյան ամսաթիվ
9. Սեռ
արական
իգական
4.  Ծննդավայր
1.2. Կազմակերպություն
1.2. The applicant organisation
Սույն բաժինը պետք է լրացվի միայն այն դեպքում, երբ դիմողը հանդիսանում է ընկերություն, ՀԿ, արհմիություն կամ այլ իրավաբանական անձ: Այս դեպքում խնդրում ենք լրացնել նաև 3.1 բաժինը:
10.  Անվանում
11.  Գրանցման համար (եթե այդպիսին կա)
14.  Գրանցման հասցե
15.   Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
16. Էլ. փոստ
օր
ամիս
տարի
12. Գրանցման ամսաթիվ (եթե այդպիսին կա)
օր.՝ 27/09/2012 
13.  Գործունեության ոլորտ
2. Անհատ դիմողի ներկայացուցիչը (ներկայացուցիչները)
2. Representative of the individual applicant
Անհատ դիմողի անունից Դատարան դիմող, սակայն փաստաբանի որակավորում չունեցող ներկայացուցիչը (օր.՝ դիմողի ազգականը, ընկերը կամ խնամակալը) պետք է լրացնի 2.1 բաժինը, այնինչ փաստաբանի որակավորում ունեցող ներկայացուցիչը պետք է լրացնի 2.2 բաժինը: Երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է անպայման լրացնել 2.3 բաժինը:
2.1. Փաստաբանի որակավորում չունեցող ներկայացուցիչ
2.2. Non-lawyer
17.  Կարգավիճակը/կապը/դիրքը
19. Ազգանուն
19.  Անուն (հայրանուն)
21.  Քաղաքացիություն
21.  Հասցե
22.  Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
23.  Ֆաքս
24.  Էլ. փոստ
2.2. Փաստաբանի որակավորում ունեցող ներկայացուցիչ
2.2. Lawyer
25.  Ազգանուն
26.  Անուն (հայրանուն)
27.  Քաղաքացիություն
28.  Հասցե
29.  Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
30.  Ֆաքս
31.  Էլ. փոստ
2.3. Լիազորագիր
2.3. Authority
Դիմողը պետք է լիազորի իր ներկայացուցչին հանդես գալ իր անունից՝ ստորագրելով ներքոնշյալ 32-րդ կետում: Նշանակված ներկայացուցիչն իր հերթին պետք է հաստատի լիազորությունների ստանձնումը՝ ստորագրելով ներքոնշյալ 34-րդ կետում:
Սույնով լիազորում եմ վերոնշյալ անձին՝ ներկայացնելու իմ շահերը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի ներքո ներկայացված իմ դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթում:
32.  Դիմողի ստորագրությունը
33. Ամսաթիվը
օր
ամիս
տարի
օր.՝ 27/09/2015 
Սույնով ստանձնում եմ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի ներքո ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթում դիմողի շահերը ներկայացնելու լիազորությունը:
34.  Ներկայացուցչի ստորագրությունը
35.  Ամսաթիվը
օր
ամիս
տարի
օր.՝ 27/09/2015
3. Դիմումատու կազմակերպության ներկայացուցիչը (ներկայացուցիչները)
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Եթե դիմողը կազմակերպություն է, ապա Դատարանում դրա շահերը պետք է ներկայացնի այն անձը, ով իրավասու է հանդես գալ տվյալ կազմակերպության անունից (օր.՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող գործադիր տնօրենը կամ այլ պաշտոնատար անձ): Ներկայացուցչի տվյալները պետք է լրացվեն 3.1 բաժնում:
Եթե ներկայացուցիչը կազմակերպության անունից դիմում ներկայացնելու համար փաստաբան է նշանակում, ապա հարկավոր է նաև լրացնել 3.2 և 3.3 բաժինները: 
3.1. Կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչ
3.1. Organisation official
36.  Կարգավիճակը/կապը/դիրքը (խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան ապացույց)
37.  Ազգանուն
38.  Անուն (հայրանուն)
39.  Քաղաքացիություն
40.  Հասցե
41.  Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
42. Ֆաքս
43.  Էլ. փոստ
3.2. Փաստաբանի որակավորում ունեցող ներկայացուցիչ
3.2. Lawyer
44.  Ազգանուն
45.   Անուն (հայրանուն)
46.  Քաղաքացիություն
47.  Հասցե
48.  Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
49.  Ֆաքս
50.  Էլ. փոստ
3.3. Լիազորագիր
3.3. Authority
Դիմումատու կազմակերպության ներկայացուցիչը պետք է լիազորի իր կողմից նշանակված փաստաբանին հանդես գալ կազմակերպության անունից՝ ստորագրելով ներքոնշյալ 51-րդ կետում: Նշանակված փաստաբանն իր հերթին պետք է հաստատի լիազորությունների ստանձնումը՝ ստորագրելով ներքոնշյալ 53-րդ կետում:
Սույնով լիազորում եմ վերոհիշյալ 3.2 բաժնում նշված անձին՝ ներկայացնելու դիմումատու կազմակերպության շահերը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի ներքո ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթում:
51.  Կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցչի ստորագրությունը
52.  Ամսաթիվը
օր
ամիս
տարի
օր.՝ 27/09/2015 
Սույնով ստանձնում եմ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի ներքո ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթում դիմումատու կազմակերպության շահերը ներկայացնելու լիազորությունը:
53.  Փաստաբանի ստորագրությունը
54.  Ամսաթիվը
օր
ամիս
տարի
օր.՝ 27/09/2015
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