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Notă informativă în atenţia reclamanţilor 

cu privire la procedura ulterioară comunicării unei cereri către guvernul pârât 
1. Comunicarea cererii către guvernul pârât: În urma examinării preliminare a admisibilităţii unei
cereri, Curtea poate decide, în baza art. 54 § 2 b) din Regulament, să comunice cererea Guvernului
pârât şi să îl invite a prezenta observaţii scrise asupra admisibilităţii şi fondului întregii cereri sau
doar a unuia sau mai multor capete de cerere prezentate de reclamant. În cazul adoptării unei decizii
de inadmisibilitate parțială, examinarea capetelor de cerere declarate inadmisibile este încheiată iar
reclamantul nu va mai putea formula observaţii referitoare la această parte a cererii.

2. Examinarea simultană a admisibilităţii şi a fondului : În general, admisibilitatea şi fondul oricărei
cereri pot fi examinate simultan, în baza art. 29 § 1 din Convenţie şi 54A din regulamentul Curţii.
Când Curtea consideră cererea admisibilă şi în stare de examinare a fondului, poate adopta imediat
o hotărâre, în baza art. 54A § 2 din regulament.

3. Schimbul de observaţii cu privire la admisibilitate şi fond şi cererile de satisfacție echitabilă : Ca
regulă generală, Guvernul pârât trebuie să-şi prezinte observaţiile în termen de 16 săptămâni de la
comunicare. După ce sunt primite de către Curte, aceste observaţii sunt transmise reclamantului iar
acesta trebuie să prezinte, în termen de 6 săptămâni, observaţii scrise în răspuns, în principiu
însoţite de o eventuală cerere de satisfacție echitabilă în sensul art. 41. Dacă Guvernul este autorizat
să prezinte observaţiile în limba sa naţională (în baza art. 34 § 4 a) din regulament), acesta trebuie ca
ulterior să furnizeze Curţii o traducere în franceză sau engleză în termen de 4 săptămâni. Aceste
termene, în principiu, nu pot fi prelungite.
În ipoteza în care reclamantul înţelege să nu răspundă observaţiilor Guvernului şi nici să prezinte o
cerere de satisfacție echitabilă în sensul art. 41, trebuie ca în termenul de 6 săptămâni susmenționat
să informeze Curtea despre aceasta. Neinformarea Curţii pe aceasta temă ar putea-o determina să
considere că reclamantul intenţionează să nu-şi menţină cererea şi să decidă scoaterea acesteia de
pe rol (în baza art. 37 § 1 a) din Convenţie).
Cu privire la cererile de satisfacție echitabilă, prevederile art. 60 din regulamentul Curţii sunt foarte
importante: în absenţa prezentării în termenul indicat a pretenţiilor exprimate în cifre şi însoţite de
documente justificative, Curtea fie nu va acorda nicio satisfacție echitabilă, fie va respinge parţial
această cerere. Acest lucru este valabil chiar dacă reclamantul a indicat într-o scrisoare anterioară că
solicită o satisfacție echitabilă.
În orice caz, Curtea nu va acorda o satisfacţie echitabilă decât în măsura în care o consideră
necesară. Curtea poate acorda 3 tipuri de despăgubiri :
1) daune materiale, pentru pierderi suferite efectiv şi pricinuite direct de încălcarea Convenţiei ;
2) daune morale, pentru durerea sau suferinţa profundă cauzate de încălcarea Convenţiei ;
3) onorariile plătite şi orice alte cheltuieli efectuate în procedura internă şi în faţa Curţii în vederea
prevenirii sau reparării încălcării Convenţiei.
Cheltuielile trebuie prezentate pe categorii și nu vor fi rambursate decât în măsura în care Curtea va
considera că au fost necesare, rezonabile şi într-adevăr efectuate. Cererea de satisfacţie echitabilă
trebuie să fie însoţită de toate documentele justificative (de ex., notele de onorarii sau alte facturi).
Guvernul va fi invitat să prezinte observaţii pe marginea cererii de satisfacție echitabilă a
reclamantului şi, eventual, observaţii suplimentare pe fondul cererii.

Pentru a facilita examinarea documentelor supuse atenției Curții în cadrul schimbului de observații 
între părți și a cererii de satisfacție echitabilă, trebuie ca acestea (inclusiv anexele) să fie prezentate 



pe hârtie în format A4, cu paginile numerotate, fără ca foile să fie capsate sau lipite sau atașate în 
oricare alt fel. Este important de reținut că nu trebuie trimise Curții documente în original. 

4. Observaţiile prezentate tardiv sau nesolicitate : Observaţiile transmise în afara termenului fixat
de Curte şi în absenţa unei cereri de prelungire a termenului înainte de expirarea acestuia nu vor fi,
în principiu, depuse la dosarul cererii şi nici luate în considerare (art. 38 § 1 din regulament).
Reclamantul însă trebuie să informeze Curtea din proprie iniţiativă despre orice eveniment
important referitor la evoluţia cazului şi să furnizeze eventualele decizii suplimentare ale
autorităţilor naţionale.

5. Soluţionările pe cale amiabilă : Guvernul este de asemenea invitat să prezinte Curţii poziţia sa
referitoare la o soluţionare a cazului pe cale amiabilă şi propunerile pe care ar înţelege să le facă în
acest scop (art. 62 din regulament). Aceeaşi cerere va fi adresată şi reclamantului când i se vor
transmite observaţiile Guvernului. În baza art. 62 § 2 din regulament, negocierile referitoare la
soluţionarea pe cale amiabilă sunt strict confidenţiale, iar observaţiile şi propunerile în acest sens
trebuie să fie prezentate într-un document separat. Conţinutul acestora nu trebuie menţionat în
cuprinsul observaţiilor formulate în cadrul procedurii principale.

6. Declaraţia unilaterală : În principiu, dacă negocierile în scopul soluţionării pe cale amiabilă nu
reuşesc, Guvernul poate transmite o declaraţie unilaterală. În mod excepţional, în cererile repetitive,
Guvernul poate fi autorizat să transmită o declaraţie unilaterală în afara cadrului procedurii de
soluţionare pe care amiabilă. În cazul în care Guvernul transmite o declaraţie unilaterală, Curtea va
decide, în baza art. 37 al Convenţiei, dacă se justifică continuarea examinării cererii. Dacă
reclamantul este de acord cu termenii declaraţiei unilaterale, Curtea va examina cererea conform
procedurii de soluţionare pe cale amiabilă.

7. Reguli referitoare la folosirea limbilor de corespondenţă : Potrivit art. 34 § 3 din regulament, în
acest stadiu al procedurii, corespondența cu reclamantul sau reprezentantul acestuia trebuie
redactată în una din limbile oficiale ale Curţii, franceza sau engleza. Curtea poate totuşi autoriza
continuarea folosirii limbii uneia din Părţile contractante.

8. Reprezentarea legală şi asistenţa judiciară : În baza art. 36 §§ 2 şi 4 din regulament, după
comunicarea cererii, reclamantul trebuie să fie reprezentat în faţa Curţii de către un avocat, cu
excepţia unei decizii contrare a Curţii. În situaţia în care reclamantul ar întâmpina dificultăţi în
găsirea unui reprezentant, baroul local sau naţional l-ar putea ajuta să obţină o reprezentare
adecvată. Dacă reclamantul nu dispune de mijloace financiare suficiente pentru a face faţă
cheltuielilor unei reprezentări legale, poate solicita asistenţă judiciară Curţii în cadrul sistemului
acesteia de asistenţă judiciară (potrivit art. 105 şi următoarelor din regulament). În principiu,
asistenţa judiciară nu se acordă decât în cazul unor cereri care ridică probleme complexe atât în fapt
cât şi în drept, nu și în cazul cererilor de natură repetitivă1. În plus, asistenţa judiciară din partea
Curţii constă într-o sumă globală ce trebuie înţeleasă ca o contribuţie la cheltuielile legate de
reprezentarea legală a reclamantului. Acordarea asistenței judiciare nu înseamnă că numirea
reprezentantului îi revine Curții, ci căutarea și alegerea reprezentantului trebuie să fie făcute de
reclamant.

9. Intervenţia unui alt Stat contractant : Dacă reclamantul este cetăţean al unui alt Stat contractant
decât cel pârât, guvernul acestui Stat terţ va fi invitat să intervină în procedură (în baza art. 36 § 1 al
Convenţiei şi 44 al regulamentului). Reclamantul va fi informat cu privire la reacţia acestui guvern.


