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Condiții mai stricte de introducere a unei cereri  
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 
Începând cu 1 ianuarie 2014, odată cu intrarea în vigoare a noului articol 47 din Regulamentul Curții, vor fi 
aplicate condiții mai stricte pentru depunerea unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în 
continuare "Curtea Europeană"). Această modificare a Regulamentului, este concepută pentru a spori eficiența 
Curții Europene și a accelera examinarea cererilor, introduce două schimbări majore, care vor determina dacă o 
cerere va fi declarata admisibila sau va fi respinsă ca fiind inadmisibilă fără a fi luate în considerare de către 
Curtea Europeană. 

Prima modificare se referă la informațiile și documentele prezentate, care vor permite Curții să examineze 
cererile și prin urmare, să-și exercite misiunea într-un mod eficient. Orice cerere introdusă la Curtea Europeană, 
pe viitor, trebuie să fie completată în întregime și însoțită de copii ale documentelor relevante. Toate cererile 
incomplete vor fi respinse de Curte. 

A doua modificare se referă la întreruperea termenului în care o cerere poate fi introdusă la Curte, adică, în 
termen de șase luni de la pronunțarea unei decizii finale și irevocabile de către instanța de judecată internă cu 
cea mai înaltă jurisdicție. Astfel pentru ca termenul de prescripție să fie întrerupt, acum cererea va trebui să fie 
întocmită în conformitate cu noile condiții prevăzute de articolul 47. Formularul de cerere trebuie să fie trimis 
Curții Europene, completat în mod corespunzător și însoțit de documentele relevante, în termenul prevăzut de 
Convenție. Dosarele incomplete nu vor mai fi luate în considerare și nu vor întrerupe curgerea termenului de 
șase luni. 

Pentru a ajuta reclamanții să se conformeze noilor reguli, Curtea Europeană va asigura diseminarea informației 
privind noile reguli, atât în formă scrisă cât și multimedia și nu numai în limbile oficiale ale Consiliului European 
(engleză și franceză) dar și în limbile oficiale ale Statelor Contractante la Convenție. Un nou formular de cerere 
va fi disponibil pe site-ul Curții (www.echr.coe.int) de la 1 ianuarie 2014, împreună cu documentele de informare 
concepute pentru a sprijini reclamanții să completeze formularul de cerere în conformitate cu noile condiții.

 

Comunicatul de presă este un document emis de Grefă. Acesta nu obligă Curtea. Decizii, Hotărâri și altă 
informație despre Curte pot fi găsite la www.echr.coe.int. Pentru a recepționa comunicatele de presă a Curții, a 
se subscrie: www.echr.coe.int/RSS/en sau a se urmări Twitter@ECHRpress. 
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost instituită cu sediul în Strasbourg de State Membri a Consiliului 

Europei în anul 1959 pentru a examina pretinse încălcări ale Convenției europene pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamental din 1950. 
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