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Curtea Europeana a Drepturilor Omului declară inadmisibile aproximativ 90% din cererile primite ca 
fiind inadmisibile. Este evident atât în lumina acestei statistici cât şi a experienţei noastre că 
majoritatea reclamanţilor şi mulţi dintre avocaţi au nevoie de o cunoaştere mai bună a condiţiilor de 
admisibilitate.

1. Formularul de cerere şi Articolul 47 din Regulamentul Curţii

Pentru ca cererea dumneavoastră să fie declarată admisibilă de către Curte trebuie în primul rând  să 
prezentaţi toate informaţiile solicitate în formularul de cerere. Acesta trebuie să conţină, între altele, 
rezumatul cauzei dumneavoastră, o prezentare succintă a încălcărilor Convenţiei şi să comporte la 
sfârşit semnătura dumneavoastră originală. Trebuie de asemenea să anexaţi copii ale tuturor 
documentelor relevante, cum ar fi hotărârile instanţelor naţionale.

1 © Council of Europe/Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 2015
Curtea nu isi asuma raspunderera juridica pentru continutul acestui text.
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Cererea dumneavoastră nu trebuie să fie anonimă.

Trebuie să menţionaţi numele dumneavoastră astfel încât să puteţi fi identificat.
Dacă nu doriţi să vă fie dezvăluită identitatea faţă de public, trebuie să informaţi Curtea fie în 
formularul de cerere fie la scurt timp după expedierea acestuia. Trebuie să expuneţi motivele 
solicitării dumneavoastră şi să precizaţi eventualul impact al divulgării identităţii dumneavoastră. 
Decizia în acest sens aparţine Curţii. În cazul în care Curtea va autoriza anonimatul, veţi fi desemnat 
prin iniţialele dumneavoastră sau printr-o literă a alfabetului. În caz contrar, numele dumneavoastră 
va figura în toate textele publicate de către Curte on-line în baza sa de date HUDOC. 

Vă aducem la cunoştinţă că toate informaţiile referitor la Articolul 47 din Regulamentul Curţii pot fi 
găsite pe pagina internet a Curţii la rubrica „Reclamanţi”2.

2. Epuizarea căilor de recurs interne şi termenul de şase luni (Articolul 35 § 1 
al Convenţiei)

Trebuie să completaţi formularul de cerere înaintea expirării termenului ferm de şase luni. Doar 
expedierea formularului de cerere complet va întrerupe termenul de şase luni.

Trebuie să expediaţi cererea prin poştă cât mai rapid posibil în decurs de şase luni. Perioada de şase 
luni începe să curgă de la data deciziei interne definitive care indică faptul că aţi epuizat toate căile 
de recurs interne. Dacă data deciziei interne definitive este 20 ianuarie, trebuie să expediaţi 
formularul de cerere cel târziu pe data de 20 iulie la miezul nopţii. Faptul că termenul de şase luni 
expiră într-o zi de sâmbătă, de duminică sau de sărbătoare legală nu modifică această durată. 

Trebuie menţionat că, odată cu intrarea în vigoare a Protocolului nr. 15, termenul de şase luni va fi 
redus la patru luni.

În ceea ce priveşte epuizarea căilor de recurs interne, trebuie să utilizaţi, la nivel naţional, toate căile 
de recurs care ar putea remedia situaţia de care vă plângeţi. Cel mai des este vorba de un proces la 
tribunalul civil, penal sau administrativ competent, urmat, dacă e cazul, de un apel şi chiar de un 
recurs în faţa unei instanţe superioare, cum ar fi Curtea Supremă sau Curtea Constituţională, în cazul 
în care aceasta există.

În afară de aceasta trebuie să respectaţi normele şi procedurile aplicabile în legislaţia internă. Dacă 
instanţele naţionale nu au putut examina cauza dumneavoastră pe motiv că nu le-aţi sesizat în 
termenele stabilite de legislaţia naţională, cererea dumneavoastră în faţa Curţii Europene poate fi 
declarată inadmisibilă.

În fine, atunci când vă adresaţi instanţelor naţionale trebuie să menţionaţi cel puţin încălcările 
drepturilor din Convenţie de care vă plângeţi în faţa Curţii. 

2 http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ron

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ron


 3/6 

3. Cererea abuzivă (Articolul 35 § 3 al Convenţiei)

Cererea dumneavoastră poate fi declarată inadmisibilă ca fiind abuzivă.

Este vorba de cazul când dumneavoastră dezinformaţi Curtea introducând o cerere sub identitate 
falsă sau prezentând documente false, sau dacă omiteţi să informaţi Curtea cu privire la un element 
esenţial pentru examinarea cauzei sau la aspecte importante survenite în cursul procedurii în faţa 
Curţii Europene cum ar fi o decizie judecătorească în favoarea dumneavoastră.

Cererea dumneavoastră poate fi declarată inadmisibilă dacă utilizaţi un limbaj ofensator cum ar fi 
insultele sau dacă încălcaţi obligaţia de confidenţialitate în procesul soluţionării pe cale amiabilă. 

4. Cererea deja adresată Curţii sau unei alte instanţe internaţionale 
(Articolul 35 § 2 al Convenţiei)

Cererea dumneavoastră poate fi declarată inadmisibilă în cazul în care Curtea Europeană a examinat 
deja o cerere introdusă anterior de către dumneavoastră, referitor la aceleaşi fapte şi capete de 
plângere. 

Acelaşi lucru e valabil pentru o cerere identică cu o cerere pe care deja aţi supus-o unei alte instanţe 
internaţionale cum ar Comisia pentru Drepturile Omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

5. Calitatea de victimă (Articolul 34 al Convenţiei)

Puteţi invoca o încălcare a Convenţiei numai dacă sunteţi victima acestei încălcări.

Puteţi fi victimă directă. De exemplu, dacă aţi fost supus, în timpul detenţiei, relelor tratamente pe 
care justiţia naţională nu le-a recunoscut sau condamnat sau pentru care nu aţi obţinut o 
despăgubire suficientă.

Puteţi fi de asemenea victimă indirectă. Este cazul dacă, de exemplu, victima directă a încălcării a 
decedat înainte de a fi introdus cererea sa în faţa Curţii Europene iar dumneavoastră aveţi un interes 
legitim fiind ruda cea mai apropiată a victimei, de a vă plânge, de exemplu, de decesul sau de 
dispariţia rudei dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă plângerea introdusă nu are legătură directă 
cu decesul sau dispariţia, calitatea dumneavoastră de victimă poate fi refuzată.

Vă puteţi adresa Curţii şi în calitate de victimă potenţială dacă, de exemplu, sunteţi un cetăţean 
străin a cărui expulzare a fost decisă dar încă nu a fost pusă în aplicare, iar punerea în aplicare a 
acesteia v-ar putea expune riscului de a fi supus tratamentelor inumane, degradante, sau torturii în 
ţara de destinaţie. 

În cele din urmă, dacă decesul victimei survine în cursul procedurii în faţa Curţii Europene şi dacă 
sunteţi moştenitorul sau o rudă apropiată a acesteia, puteţi continua cererea cu condiţia să 
demonstraţi că aveţi un interes suficient în acest sens. 
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6. Responsabilitatea statului (Ratione personae) (Articolul 35 § 3 al 
Convenţiei)

Încălcarea Convenţiei pe care o invocaţi trebuie să fi fost comisă de către statul pârât în cauză sau să-
i poată fi imputabilă într-un fel sau altul.

Cererea dumneavoastră poate fi declarată inadmisibilă în privinţa statului pârât implicat:
- dacă aceasta este îndreptată împotriva unei persoane particulare; 
- dacă aceasta este îndreptată împotriva unui stat care nu a ratificat Convenţia sau un 

protocol la Convenţie; 
- sau dacă aceasta este îndreptată direct împotriva unei organizaţii internaţionale, cum ar fi 

instituţiile Uniunii Europene, care nu au aderat la Convenţie. 

Dacă însă plângerea dumneavoastră este îndreptată împotriva statelor membre ale Uniunii 
Europene în privinţa modului în care acestea aplică legislaţia comunitară, aceasta poate fi declarată 
admisibilă.

Puteţi introduce o cerere dacă sunteţi o persoană particulară sau o organizaţie neguvernamentală, 
cum ar fi o asociaţie sau o societate privată. Puteţi introduce o cerere indiferent de cetăţenia, 
statutul de imigrant sau capacitatea dumneavoastră juridică.

7. Jurisdicţia teritorială (Ratione loci) (Articolul 35 § 3 al Convenţiei)

Încălcarea Convenţiei de care vă plângeţi trebuie să fi avut loc în jurisdicţia teritorială a statului pârât 
în cauză sau pe teritoriul controlat în mod efectiv de acest stat.

De exemplu, un stat este răspunzător de acţiunile reprezentanţilor săi diplomatici şi consulari în 
străinătate în cadrul misiunilor diplomatice, atunci când aceştia îşi exercită autoritatea şi controlul 
asupra unei persoane în afara teritoriului acestui stat.

8. Jurisdicţia temporală (Ratione temporis) (Articolul 35 § 3 al Convenţiei)

Actele sau faptele de care vă plângeţi trebuie să fi avut loc după data intrării în vigoare a Convenţiei 
în statul pârât în cauză.

Cu toate acestea, cererea dumneavoastră poate fi declarată admisibilă dacă se referă la o situaţie 
continuă care a început înaintea ratificării şi s-a prelungit după această dată. De exemplu, Curtea s-a 
declarat competentă privind dispariţiile care au avut loc cu vreo treisprezece ani înainte de 
recunoaşterea de către statul pârât a dreptului de recurs individual. Într-adevăr, dispariţia nu este un 
act sau eveniment „instantaneu”. Astfel, obligaţia procedurală de a ancheta subzistă în mod 
potențial atâta timp cât soarta persoanei dispărute nu a fost clarificată, chiar dacă decesul acesteia 
poate fi prezumat.
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9. Obiectul cererii (Ratione materiae) (Articolul 35 § 3 al Convenţiei)

Trebuie să invocaţi un drept protejat de Convenţie şi de Protocoalele sale, cum ar fi dreptul la viaţă 
sau dreptul la un recurs efectiv. Cererea dumneavoastră poate fi respinsă ca fiind incompatibilă pe 
motivul obiectului acesteia. De exemplu, sunt inadmisibile cererile privind dreptul de a obţine un 
permis de conducere sau dreptul de a intra şi de a avea reşedinţa pe teritoriul unui stat contractant 
pentru persoanele care nu sunt cetăţeni ai statului respectiv. 

Cererea dumneavoastră trebuie să intre în sfera de aplicare a dreptului pe care îl invocaţi cum ar fi 
dreptul la un proces echitabil, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie sau dreptul la 
protecţia proprietăţii. Astfel, de exemplu, garanţiile articolului 6 al Convenţiei referitor la un proces 
echitabil nu se aplică procedurilor de azil politic, de expulzare şi nici majorităţii procedurilor fiscale. 

10. Absenţa unui prejudiciu important (Articolul 35 § 3 (b) al Convenţiei)

Cererea dumneavoastră poate fi declarată inadmisibilă dacă nu aţi suferit niciun prejudiciu 
important. 

Elementul luat în consideraţie în acest caz este impactul financiar nesemnificativ. Este cazul dacă 
plângerea dumneavoastră se referă la neexecutarea unei decizii prin care vi se acordă o sumă de 34 
de euro sau la restanţe salariale de 200 de euro. Încălcarea dreptului trebuie să atingă un nivel 
minim de gravitate pentru a garanta examinarea acesteia de către o curte internaţională.

Cu toate acestea, există două clauze de salvgardare pentru acest criteriu: în primul rând, cazul în 
care respectarea drepturilor omului impune examinarea cauzei pe fond. Astfel, într-o cerere în care 
suma în cauză era de doar 17 euro, Curtea a considerat că o decizie de principiu era necesară, fiind 
vorba de o primă cerere după modificarea legislaţiei naţionale. 

A doua clauză de salvgardare necesită ca cererea să fi fost examinată în mod corespunzător de o 
instanţă internă. Astfel, Curtea a declarat admisibilă o cerere în care suma în litigiu era de 70 de 
euro, deoarece legislaţia naţională nu prevedea un recurs efectiv în acest sens. 

Trebuie specificat că, odată cu intrarea în vigoare a Protocolului nr. 15, a doua clauză de salvgardare 
va fi eliminată.

11. Cererea vădit nefondată (Articolul 35 § 3 al Convenţiei) 

Cererea dumneavoastră poate fi declarată vădit nefondată chiar dacă toate condiţiile formale de 
admisibilitate expuse anterior au fost îndeplinite. Este cazul atunci când cererea nu indică nicio 
încălcare a drepturilor garantate de Convenţie sau dacă există o jurisprudenţa constantă şi amplă în 
cereri identice sau similare care stabilesc faptul că nu există nicio încălcare a Convenţiei.

Cererea dumneavoastră poate fi vădit nefondată dacă nu aţi prezentat probe suficiente în sprijinul 
faptelor şi încălcărilor expuse. De exemplu, dacă nu explicaţi modul în care articolul Convenţiei pe 
care îl citaţi a fost încălcat.
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Cererea dumneavoastră poate fi declarată inadmisibilă dacă aceasta este atât de confuză încât Curţii 
îi este obiectiv imposibil să înţeleagă faptele pe care le denunţaţi. Acelaşi lucru este valabil şi pentru 
plângerile fanteziste, cele vădit inventate sau cele vădit contrare bunului simţ. 

În cele din urmă, Curtea nu este o „instanţă de gradul patru de jurisdicţie”, nu este o instanţă de 
apel, de revizuire sau de casare. Ea nu poate contesta stabilirea faptelor cauzei dumneavoastră de 
către instanţele naţionale, nici interpretarea sau aplicarea dreptului intern şi nici vinovăţia sau 
nevinovăţia dumneavoastră într-o cauză penală.

12. Remarci finale 

În fine, procedura în faţa Curţii de la Strasbourg este gratuită. Nu este necesar să fiţi reprezentaţi de 
un avocat, cel puţin în etapa iniţială a procedurii, iar cererea poate fi redactată în una din limbile 
statelor membre ale Consiliului Europei.

Nu există nicio cale de apel împotriva deciziei prin care Curtea declară cererea dumneavoastră 
inadmisibilă. Dacă cererea dumneavoastră este vădit inadmisibilă, Curtea vă va informa în scris în 
timp util. Cu toate acestea, dacă cererea dumneavoastră este admisibilă, Curtea va decide dacă 
drepturile dumneavoastră garantate de Convenţie au fost sau nu încălcate. 

Majoritatea deciziilor şi hotărârilor Curţii sunt publicate în baza de date HUDOC3.

Pentru a avea mai multe şanse ca cererea dumneavoastră să fie declarată admisibilă de către Curte, 
vă rugăm să luaţi în consideraţie toate criteriile de admisibilitate menţionate. De asemenea, nu 
ezitaţi să consultaţi baza de date HUDOC, pagina Internet, precum şi celelalte publicaţii ale Curţii, 
cum ar fi Ghid practic cu privire la admisibilitate 4, pe care îl puteţi găsi pe pagina Internet a Curţii.

3 http://hudoc.echr.coe.int/
4 http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_RON.pdf
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