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Notă informativă în atenţia reclamanţilor

Comunicarea cererii către guvernul pârât

În urma examinării preliminare a admisibilităţii unei cereri, Curtea a decis, în baza art. 54 § 2 b) din 
Regulament, să comunice cererea Guvernului pârât şi să îl invite să prezinte observaţii scrise asupra 
admisibilităţii şi fondului întregii cereri sau doar a unuia sau mai multor capete de cerere pe care le-
ați prezentat. În cazul adoptării unei decizii de inadmisibilitate parțială, examinarea capetelor de 
cerere declarate inadmisibile este terminată și nu trebuie să formulați alte observaţii referitoare la 
această parte a cererii.

Procedura non-contencioasă

1.  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 întâmpinați dificultăţi în găsirea unui avocat, baroul local sau naţional vă poate îndruma în acest 
sens. Dacă nu dispuneți de mijloace financiare suficiente pentru a face faţă cheltuielilor ocazionate 
de angajarea unui avocat, aveți posibilitatea să solicitați Curții acordarea asistenței judiciare (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 repetitivă. În plus, asistenţa judiciară din partea Curţii constă într-o sumă globală ce trebuie 
înţeleasă ca o contribuţie la cheltuielile ocazionate de reprezentarea legală a reclamantului. 
Acordarea asistenței judiciare nu înseamnă că numirea avocatului îi revine Curții. Căutarea și 
alegerea avocatului trebuie să fie făcute de reclamant.

În cursul procedurii non-contencioase, reclamantul poate solicita să-și prezinte singur cauza. În acest 
caz solicitarea va fi transmisă președintelui pentru examinare (în conformitate cu prevederile art. 36 
§ 2 din regulament, in fine).

2.  Soluţionarea pe cale amiabilă

Dacă v-a fost trimisă o declarație de soluționare pe cale amiabilă

În lumina jurisprudenței și practicii Curții, prezenta cauză ar putea fi soluționată dacă părțile acceptă 
declarația anexată și, îndeosebi, dacă guvernul achită o sumă de bani care să acopere daunele 
provocate și cheltuielile efectuate de către reclamant.

Reclamantul este invitat ca până la data în termen de 12 săptămâni să indice grefei Curții dacă 
acceptă această propunere. În caz afirmativ, în același termen trebuie să returnați grefei declarația 
dumneavoastră, datată și semnată în mod corespunzător. O scrisoare în aceiaşi termeni a fost 
adresată Guvernului, iar în copie găsiţi anexat proiectul de declaraţie care i-a fost trimis acestuia.

Dacă nu v-a fost trimisă o declarație de soluționare pe cale amiabilă

Părțile sunt invitate ca până în termen de 12 săptămâni să prezinte Curţii poziţia lor referitoare la 
posibilitatea soluționării cererii pe cale amiabilă şi propunerile pe care doresc să le facă în acest scop 
(art. 62 din regulament). Dacă părțile sunt interesate de o soluționare pe cale amiabilă, grefa este în 
măsură să facă sugestii referitoare la condițiile unei astfel de soluționări. Dacă guvernul face o 
propunere în acest sens, veți avea posibilitatea să o comentați. Negocierile în vederea unei 
soluţionări pe cale amiabilă sunt strict confidenţiale, iar propunerile şi observaţiile în acest sens 



trebuie prezentate într-un document aparte, al cărui conţinut nu trebuie menţionat în cadrul 
observaţiilor din procedura contencioasă.

3.  Declaraţia unilaterală

În principiu, în caz de eșec al negocierilor în scopul soluţionării pe cale amiabilă, Guvernul poate 
transmite o declaraţie unilaterală. În cazul în care Guvernul transmite o declaraţie unilaterală, Curtea 
va decide, în baza art. 37 § 1 c) al Convenţiei, dacă se justifică continuarea examinării cererii. Dacă 
reclamantul este de acord cu condițiile declaraţiei unilaterale, Curtea va examina cererea conform 
procedurii de soluţionare pe cale amiabilă.

Procedura contencioasă

Dacă părțile nu sunt de acord cu soluționarea pe cale amiabilă până la data susmenționată, Curtea 
va proceda la soluționarea cererii conform procedurii contencioase. În acest caz, va trebui să 
desemnați un avocat pentru a vă reprezenta în fața Curții, în baza art. 36 §§ 2 și 4 din regulamentul 
Curții. La fel ca și în cazul procedurii non-contencioase, veți avea posibilitatea să solicitați să vă 
prezentați singur cauza în acest stadiu al procedurii. O astfel de cerere va fi transmisă președintelui 
pentru examinare.

Protecția datelor / Accesul public la dosar

Vă este atrasă atenția asupra faptului că toate documentele dosarului sunt publice1, cu excepția 
celor referitoare la reglementarea pe cale amiabilă. În plus, anumite documente, cum ar fi deciziile, 
hotărârile sau expunerile faptelor, sunt publicate pe pagina Internet a Curții.

Prin urmare, orice persoană poate avea acces la informațiile conținute în dosar, constituit din 
formularul de cerere și toate documentele depuse ulterior de părți sau de eventualele terțe părți. 
Dacă aceste documente precizează nume sau date personale, rețineți că acestea ar putea astfel fi 
divulgate, traduse sau difuzate. Conținutul unui dosar poate de asemenea permite identificarea 
indirectă a unor persoane, fără ca numele acestora să fie precizate.

Dacă aveți obiecții referitoare la accesibilitatea conținutului dosarului și doriți să solicitați o 
derogare, trebuie să informați Curtea în cel mai scurt timp posibil. Va trebui să prezentați 
motive întemeiate pentru a justifica o astfel de excepție. Președintele va examina solicitarea 
dumneavoastră și va decide dacă accesul la dosar trebuie să fie restrâns, parțial sau integral2.

Dacă una din părți înțelege să comunice unui terț orice informație despre cerere, trebuie să respecte 
regulile Curții în materie de protecție a datelor (www.echr.coe.int/privacy) precum și prevederile 
juridice naționale și internaționale pertinente3.

1 Articolele 33 și 47 din regulament
2 Articolul 33 § 2 din regulament prevede : ”Accesul publicului la un document sau la o parte a unui document 
poate fi restrâns din motive de moralitate, de ordine publică sau de siguranță națională într-o societate 
democratică, atunci când interesele minorilor sau protecția vieții private a părților sau a oricărei persoane la 
care se face referire impun această măsură, sau atunci când președintele camerei consideră, în circumstanțe 
speciale, că publicitatea ar dăuna intereselor justiției și decide că este necesară această măsură”.
3 Regulile Curții : https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=privacy&c=fre. Articolul 6 al Convention 
no. 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data a Consiliului 
Europei prevede : ”Datele personale despre originea rasială, opiniile politice, convingerile religioase sau alte 
convingeri, precum și datele personale cu privire la sănătate sau la viața sexuală nu pot fi operate în mod 
automat decât dacă dreptul intern prevede garanții adecvate. Aceeași regulă se aplică operării datelor 
personale cu privire la condamnările penale.”

http://www.echr.coe.int/privacy
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=privacy&c=fre
https://rm.coe.int/1680078b37
https://rm.coe.int/1680078b37

