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Formular de cerere
Precizări cu privire la acest formular de cerere
Prezentul formular este un document juridic oficial şi are incidență directă asupra drepturilor şi obligaţiilor dumneavoastră. Urmaţi instrucţiunile care figurează în broșura intitulată „Cum se completează formularul de cerere”, completând toate rubricile formularului și anexând toate documentele pertinente.
Avertisment: Cererea dumneavoastră nu va fi examinată dacă este incompletă (articolul 47 din Regulamentul Curții). Vă atragem atenția asupra faptului că expunerea concisă atât a faptelor și a capetelor de cerere, cât și a respectării de către reclamant a condițiilor de admisibilitate TREBUIE să figureze în rubricile corespunzătoare ale formularului de cerere, conform prevederilor articolului 47 paragraful 2 a) din Regulament.Formularul trebuie completat astfel încât să permită Curții să identifice natura și obiectul cererii fără a fi nevoie ca aceasta să consulte alte documente.
Formularele de pe această pagină vor funcţiona corect doar cu Adobe Reader 9 sau versiunile ulterioare (descărcare disponibilă pe www.adobe.com). Înainte de a-l completa, salvaţi local o copie a formularului utilizând Adobe Reader, apoi imprimaţi-l şi trimiteţi-l la Curte prin poştă.
Etichete cu cod de bare
Dacă ați primit deja din partea Curții Europene a Drepturilor Omului un lot de etichete cu cod de bare, lipiți una din acestea în rubrica de mai jos.
Număr de referință
Dacă ați primit deja din partea Curții un număr de referință pentru aceste capete de cerere, indicați-l în rubrica de mai jos.
A. Reclamant
A. The applicant
A.1. Persoană fizică
A.1. The applicant individual
Această rubrică îi privește doar pe reclamanții persoane fizice. Dacă reclamantul este o organizație, treceți la rubrica A.2.
1. Nume
2. Prenume (toate)
5. Cetățenie
6. Adresă
7. Telefon (inclusiv prefixul țării)
8. E-mail (dacă este cazul)
ex. 31/12/1960 
3. Data nașterii
Z        Z         L         L        A         A          A        A
9. Sex
masculin 
feminin 
4. Locul nașterii
A.2. Organizație
A.2. The applicant organisation
Această rubrică trebuie completată doar dacă reclamantul este o firmă, organizație neguvernamentală, asociație sau orice altă persoană juridică. În acest caz, completați și rubrica D.1.
10. Nume
11. Număr de înregistrare (dacă este cazul)
14. Sediu
15. Telefon (inclusiv prefixul țării)
16. E-mail
12. Data înregistrării sau înființării (dacă este cazul)
ex. 27/09/2012 
Z        Z         L         L        A         A          A        A
13. Domeniu de activitate
B. Statul (Statele) împotriva căruia (cărora) introduceți cererea
B. State(s) against which the application is directed
17. Bifați rubrica (rubricile) corespunzătoare Statului (Statelor) împotriva căruia (cărora) introduceți cererea.
ALB - Albania
AND - Andora
ARM - Armenia
AUT - Austria
AZE - Azerbaidjan
BEL - Belgia
BGR - Bulgaria
BIH - Bosnia și Herțegovina
CHE - Elveția
CYP - Cipru
CZE - Republica Cehă
DEU - Germania
DNK - Danemarca
ESP - Spania
EST - Estonia
FIN - Finlanda
FRA - Franța
GBR - Marea Britanie
GEO - Georgia
GRC - Grecia
HRV – Croația
HUN - Ungaria
IRL - Irlanda
ISL - Islanda 
ITA - Italia
LIE - Liechtenstein
LTU - Lituania
LUX - Luxemburg
LVA - Letonia
MCO - Monaco
MDA - Republica Moldova
MKD - Macedonia de Nord
MLT - Malta
MNE - Muntenegru
NLD - Ţările de Jos
NOR - Norvegia
POL - Polonia
PRT - Portugalia
ROU - România
RUS - Federația Rusă*
SMR - San Marino
SRB - Serbia
SVK - Republica Slovacă
SVN - Slovenia
SWE - Suedia
TUR - Turcia
UKR - Ucraina
* Începând cu data de 16 septembrie 2022, Federația Rusă și-a încetat statutul de Parte la Convenția europeană a drepturilor omului.
C. Reprezentantul (Reprezentanții) persoanei fizice
C. Representative of the individual applicant
Reprezentarea de către un avocat a persoanei fizice nu este obligatorie în această fază a procedurii. Dacă reclamantul nu este reprezentat, treceți la rubrica E. Dacă introduceți cererea în numele unei persoane fizice, dar nu sunteți avocat (ci, de exemplu, membru de familie, un prieten, un responsabil legal/tutore/curator), completați rubrica C.1; dacă sunteți avocat și introduceți cererea în numele unei persoane fizice, completați rubrica C.2. În ambele cazuri, completați și rubrica C.3. 
C.1. Reprezentant care nu este avocat
C.2. Non-lawyer
18. Calitate / legătură / funcție
19. Nume
20. Prenume
21. Cetățenie
22. Adresă
23. Telefon (inclusiv prefixul țării)
24. Fax
25. E-mail
C.2. Avocat
C.2. Lawyer
26. Nume
27. Prenume
28. Cetățenie
29. Adresă
30. Telefon (inclusiv prefixul țării)
31. Fax
32. E-mail
C.3. Procură 
D.3. Authority
Reclamantul trebuie să îl împuternicească pe reprezentant să acționeze în numele său, semnând la rubrica 33; reprezentantul desemnat trebuie să confirme că acceptă reprezentarea, semnând la rubrica 35.
Prin prezenta împuternicesc persoana desemnată mai sus să mă reprezinte în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu cererea mea introdusă în baza articolului 34 al Convenției.
33. Semnătura reclamantului
34. Data
ex. 27/09/2015
Z        Z         L         L        A         A          A        A
Prin prezenta accept să îl reprezint pe reclamant în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu cererea introdusă în baza articolului 34 al Convenției.
35. Semnătura reprezentantului
36. Data
ex. 27/09/2015
Z        Z         L         L        A         A          A        A
Comunicarea pe cale electronică între reprezentant și Curte
37. Adresă electronică (e-mail) pentru contul eComms (dacă reprezentantul este deja utilizator eComms, trebuie indicat e-mail-ul pe care l-a comunicat anterior Curții)
Completând această, rubrică, vă angajați ca utilizator al sistemului eComms.
D. Reprezentantul (Reprezentanții) organizației reclamante
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Dacă reclamantul este o organizație, aceasta trebuie să fie reprezentată în fața Curții de către o persoană autorizată să acționeze în numele și pentru aceasta (de exemplu, un director sau oricare altă persoană împuternicită corespunzător). Indicați coordonatele reprezentantului la rubrica D.1.
Dacă reprezentantul mandatează la rândul său un avocat pentru a reprezenta organizația, completați de asemenea și rubricile D.2 și D.3.
D.1. Reprezentantul organizației
D.1. Organisation official
38. Calitate / legătură / funcție (anexați documente justificative)
39. Nume
40. Prenume
41. Cetățenie
42. Adresă
43. Telefon (inclusiv prefixul țării)
44. Fax
45. E-mail
D.2. Avocat
D.2. Lawyer
46. Nume
47. Prenume
48. Cetățenie
49. Adresă
50. Telefon (inclusiv prefixul țării)
51. Fax
52. E-mail
D.3. Procură 
D.3. Authority
Reprezentantul organizației reclamante trebuie să îl împuternicească pe avocatul desemnat să acționeze în numele acesteia, semnând la rubrica 53; avocatul desemnat trebuie să menționeze că acceptă să reprezinte organizația, semnând la rubrica 55.
Prin prezenta împuternicesc persoana desemnată la rubrica D.2. să reprezinte organizația la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu cererea introdusă în baza articolului 34 al Convenției.
53. Semnătura reprezentantului organizației
54. Data
ex. 27/09/2015
Z        Z         L         L        A         A          A        A
Prin prezenta accept să reprezint organizația la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu cererea introdusă în baza articolului 34 al Convenției.
55. Semnătura avocatului
56. Data
ex. 27/09/2015
Z        Z         L         L        A         A          A        A
Comunicarea pe cale electronică între reprezentant și Curte
57. Adresă electronică (e-mail) pentru contul eComms (dacă reprezentantul este deja utilizator eComms, trebuie indicat e-mail-ul pe care l-a comunicat anterior Curții)
Completând această rubrică, vă angajați ca utilizator al sistemului eComms.
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Obiectul cererii
Subject matter of the application
Această parte a formularului de cerere (rubricile E, F și G) trebuie să conțină toate informațiile pertinente referitoare la fapte (rubrica E), la capetele de cerere (rubrica F), precum și la respectarea de către reclamant a regulilor privind epuizarea căilor de recurs interne și a termenului de patru luni (rubrica G), prevăzute de articolul 35 paragraful 1 din Convenție. Este obligatorie completarea acestor rubrici în spațiul special prevăzut pe formular, simpla trimitere la eventuale documente sau anexe nefiind luată în considerare. Consultați în acest sens prevederile articolului 47 paragraful 2 din Regulamentul Curții, Instrucțiunea practică cu privire la sesizarea Curții, precum și broșura „Cum se completează formularul de cerere”.
E. Expunerea faptelor
E. Statement of the facts
 58.
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Expunerea faptelor (continuare)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Expunerea faptelor (continuare)
 60.
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F. Expunerea pretinselor încălcări ale Convenției și/sau ale Protocoalelor, precum și a motivelor în sprijinul acestor afirmații
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Articol invocat
Explicație
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Expunerea pretinselor încălcări ale Convenției și/sau ale Protocoalelor, precum și a motivelor în sprijinul acestor afirmații (continuare)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Articol invocat
Explicație
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G. Respectarea condițiilor de admisibilitate prevăzute în articolul 35 paragraful 1 din Convenție
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Confirmați, pentru fiecare capăt de cerere, dacă ați epuizat toate căile de recurs disponibile, inclusiv orice cale de atac; indicați, de asemenea, data la care decizia internă definitivă/irevocabilă a fost pronunțată, precum și data la care ați avut posibilitatea de a lua cunoștință de textul integral al acestei decizii, pentru a face dovada respectării termenului de patru luni.
 63. Capăt de cerere
Căi de recurs exercitate și data deciziei definitive/irevocabile
64. Dispuneți sau ați dispus de o cale de recurs pe care nu ați exercitat-o?
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Da
Nu
65. Dacă ați răspuns afirmativ, menționați ce cale de recurs nu ați exercitat și pentru ce motiv
H. Informații cu privire la alte instanțe internaționale care examinează sau au examinat cererea (dacă este cazul)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Reclamantul a formulat oricare dintre aceste capete de cerere în fața unei alte instanțe internaționale de anchetă sau reglementare a diferendelor?
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Da 
Nu 
67. Dacă ați răspuns afirmativ, descrieți procedura în mod concis (capetele de cerere formulate, numele instanței internaționale, data și natura eventualelor decizii adoptate)
68. Reclamantul a mai introdus până acum una sau mai multe cereri în fața Curții?
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Da 
Nu 
69. Dacă ați răspuns afirmativ, indicați în rubrica următoare numărul (numerele) cererii (cererilor) respective
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I. Lista documentelor anexate
I. List of accompanying documents
Trebuie să anexați copii integrale și lizibile ale tuturor documentelor. Niciun document nu vă va fi restituit. Prin urmare, este în interesul dumneavoastră să transmiteți Curții copii, și nu originale. ESTE NECESAR:
- să clasați documentele în funcție de dată și procedură,
- să numerotați paginile, - să NU capsați, legați sau lipiți documentele.
70. Indicați în rubrica de mai jos, în ordine cronologică, documentele anexate, cu o scurtă descriere a acestora. Indicați numărul paginii corespunzătoare fiecărui document
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. 
Alte observații
Any other comments
Aveți alte observații de formulat cu privire la cererea dumneavoastră?
71. Observații
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Declarația și semnătura
Declaration and signature
Declar pe onoare și în deplină cunoștință de cauză că informațiile ce figurează în prezentul formular de cerere sunt exacte.
72. Data
ex. 27/09/2015
Z        Z         L         L        A         A          A        A
Reclamantul (reclamanții) sau reprezentantul (reprezentanții) acestuia (acestora) trebuie să semneze formularul în chenarul de mai jos.
73. Semnătură (semnături)   ⃝      Reclamant (Reclamanți)     ⃝      Reprezentant (Reprezentanți) – Bifați opțiunea corespunzătoare
Desemnarea persoanei cu care se poartă corespondența
Confirmation of correspondent
În cazul în care sunt mai mulți reclamanți sau reprezentanți, indicați numele și adresa unei singure persoane cu care Curtea va purta corespondența. Dacă reclamantul este reprezentat, Curtea va purta corespondența doar cu reprezentantul desemnat (fie că acesta este avocat sau nu).
74. Numele și adresa      ⃝      reclamantului    ⃝      reprezentantului – Bifați opțiunea corespunzătoare
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Formularul de cerere completat trebuie semnat și trimis prin poștă la următoarea adresă:
Madame la Greffière de la
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
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