
 
 

 

 

Îndeplineşte cererea dumneavoastră condiţiile de 
admisibilitate? 

 

Înainte de completarea unui formular de cerere, vă invităm să 
răspundeţi întrebărilor din prezentul chestionar care vă vor ajuta să 
identificaţi eventualele motive de inadmisibilitate ale cererii 
dumneavoastră.  

În acest sens, vă informăm că peste 90% dintre cererile adresate Curţii 
sunt respinse pentru nerespectarea condiţiilor de admisibilitate.  

Vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos bifând rubrica 
corespunzătoare (“da” sau “nu”). Vă rugăm să începeţi prin a răspunde 
la întrebările din Partea I.  

Un răspuns negativ la oricare dintre întrebările din Partea I indică faptul 
că cererea dumneavoastră ar putea să nu îndeplinească una dintre 
condiţiile de admisibilitate, caz în care ar putea fi respinsă fără o analiză 
pe fond.  

Partea a II-a a chestionarului priveşte aspectele juridice care fac obiectul 
celor mai multe cereri îndreptate împotriva României. În cazul în care 
eventuala dumneavoastră cerere vizează unul sau mai multe dintre 
aceste aspecte, vă invităm să răspundeţi întrebărilor relevante. Dacă 
întrebările din Partea a II-a nu sunt relevante pentru cererea 
dumneavoastră, nu este nevoie să răspundeţi. 

Un răspuns negativ la oricare dintre întrebările relevante din Partea a II-
a indică, de asemenea, faptul că cererea dumneavoastră ar putea să nu 
îndeplinească una dintre condiţiile de admisibilitate, caz în care ar putea 
fi respinsă fără o analiză pe fond. 

În cazul în care, după ce aţi completat acest chestionar, sunteţi în 
continuare convins/ă că cererea dumneavoastră îndeplineşte condiţiile 
de admisibilitate şi intenţionaţi să o înaintaţi Curţii, vă invităm să 
trimiteţi formularul de cerere completat corespunzător, însoţit de 
răspunsurile la acest chestionar. 
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Chestionar1

 
1 Acest chestionar priveşte, în principal, cererile îndreptate împotriva României. 
Dacă cererea dumneavoastră este îndreptată exclusiv împotriva unui alt stat, nu 
este nevoie să răspundeţi acestui chestionar. 
 

Partea I – Întrebări generale  

1.  Cererea dumneavoastră priveşte o acţiune, o omisiune sau o decizie 
a unei autorităţi publice? 

Da  Nu  

2.  Acţiunea, decizia sau omisiunea de care vă plângeţi v-a afectat în 
mod direct şi personal, sau, în cazuri excepţionale, a afectat membri ai 
familiei dumneavoastră care nu se pot adresa Curţii în nume propriu? 

Da  Nu  

3.  Cererea dumneavoastră priveşte drepturi prevăzute de Convenţie 
sau de unul dintre Protocoalele adiţionale (a se vedea Documentaţia în 
atenţia persoanelor ce doresc să se adreseze Curţii Europene a 
Drepturilor Omului)? 

Da  Nu  

4.  a) Acţiunea, decizia sau omisiunea de care vă plângeţi (a se vedea 
întrebarea nr. 2) a avut loc sau a continuat după data de 20 iunie 1994, 
dată la care Convenţia a intrat în vigoare în privinţa României (a se 
vedea Documentaţia în atenţia persoanelor ce doresc să se adreseze 
Curţii Europene a Drepturilor Omului)? 

Da  Nu  

b) Dacă cererea dumneavoastră priveşte drepturi prevăzute de unul 
dintre Protocoalele adiţionale, acţiunea, decizia sau omisiunea de care 
vă plângeţi (a se vedea întrebarea nr. 2) a avut loc sau a continuat după 
data la care Protocolul respectiv a intrat în vigoare în privinţa României 
(a se vedea Documentaţia în atenţia persoanelor ce doresc să se 
adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului)? 

Da  Nu  

5.  Aţi prezentat autorităţilor naţionale competente (administrative sau 
judiciare) motivele cererii pe care intenţionaţi să o supuneţi atenţiei 
Curţii? 

Da  Nu  



Îndeplineşte cererea dumneavoastră condiţiile de admisibilitate?     (RO) 

 
In caz afirmativ, aţi respectat toate regulile de procedură naţionale (spre 
exemplu, termene procedurale, cerinţe legale privind forma şi conţinutul 
plângerii respective, taxe judiciare etc.)? 

Da  Nu  

6.  a) Aţi utilizat şi epuizat toate remediile juridice care ar fi putut fi 
eficiente în cazul dumneavoastră?  

Da  Nu  

b) În caz afirmativ, s-a pronunţat o decizie internă definitivă în cauză? 

Da  Nu  

Important ! În majoritatea cazurilor, prin decizie internă 
definitivă se înţelege decizia pronunţată în recurs. 

7.  a) Cererea dumneavoastră va fi formulată în faţa Curţii în termen de 
şase luni de la data pronunţării sau redactării deciziei pronunţate în 
recurs? 

Da  Nu  

Vă rugăm să indicaţi data pronunţării deciziei de recurs: ........……………….  

Vă rugăm să indicaţi data redactării deciziei de recurs: ..........……………….  

Important ! În cazul unui răspuns negativ, Curtea poate declara 
inadmisibilă cererea dumneavoastră, în afara unor situaţii 
excepţionale. În cazul în care estimaţi că vă aflaţi într-una dintre 
aceste situaţii excepţionale, sunteţi invitat/ă să detaliaţi acest 
aspect în formularul de cerere. 

b) In lipsa unui remediu juridic eficient cu privire la situaţia de care 
vă plângeţi, cererea dumneavoastră va fi formulată în faţa Curţii în 
termen de şase luni de la data acţiunii, deciziei sau a omisiunii 
respective (a se vedea întrebarea nr. 2) sau de la data la care aţi luat 
cunoştinţă despre faptul că nu există un astfel de remediu? 

Da  Nu  

8.  Cererea dumneavoastră va fi însoţită de copii integrale şi lizibile ale 
tuturor documentelor pertinente pentru susţinerea acesteia? 

Da  Nu  
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Partea a II-a 
Întrebări specifice 

Vă rugăm să răspundeţi la întrebările următoare numai dacă cererea 
dumneavoastră priveşte unul dintre aspectele juridice de mai jos. De 
asemenea, vă atragem atenţia că trebuie să răspundeţi numai la 
întrebările privitoare la acele aspecte juridice pe care înţelegeţi să le 
supuneţi atenţiei Curţii. 

 
1. Articolul 6 § 1 din Convenţie: 

 
   a) Procedura internă în cauză a avut ca obiect o contestaţie 

referitoare la drepturile sau obligaţiile dumneavoastră cu caracter civil, 
sau temeinicia unei acuzaţii in materie penală îndreptate împotriva 
dumneavoastră? 
 

Da  Nu  

 
b) În cazul în care vă plângeţi de încălcarea dreptului de acces la un 

tribunal sau a dreptului la un proces echitabil, aţi ridicat aceste aspecte, 
în mod expres, în faţa instanţelor interne, atât a celei de fond cât si a 
celor de control (apel, recurs) (spre exemplu, aspecte legate de 
cuantumul taxelor judiciare, de admiterea/respingerea/ administrarea 
probelor, de competenţa materială a instanţelor etc.)? 
 

Da  Nu  

 
c) În cazul în care vă plângeţi de o procedură civilă, există şi alte 

aspecte specifice de care sunteţi nemulţumit/ă, în afara soluţiei 
pronunţate de către instanţele interne? 
 

Da  Nu  

 
Dacă aţi răspuns afirmativ, vă invităm să detaliaţi în cadrul formularului 
de cerere. 
 

  d) În cazul în care vă plângeţi de o procedură având ca obiect o 
plângere penală formulată de dumneavoastră împotriva unei terţe 
persoane, aţi formulat pretenţii civile în cadrul procedurii respective? 
 

Da  Nu  

Daca aţi răspuns afirmativ, vă invităm să trimiteţi copii ale documentelor 
justificative (spre exemplu, copia plângerii penale etc.) 
 
   e) În cazul în care vă plângeţi de respingerea unei cereri de revizuire 
sau a unei contestaţii în anulare, această cale extraordinară de atac a 
fost declarată admisibilă? 
 

Da  Nu  
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2. Articolul 6 § 3 din Convenţie: 

 
  a) În cazul în care vă plângeţi de încălcarea unuia dintre drepturile 

prevăzute de Articolul 6 § 3 a) – e), aţi formulat în mod expres, în faţa 
instanţelor interne, atât a celei de fond cât şi a celor de control (apel, 
recurs), un capăt de cerere în această privinţă? 
 

Da  Nu  

3. Articolul 2 şi/sau articolul 3 din Convenţie 
 

a) În cazul în care vă plângeţi de acţiuni ale reprezentanţilor 
autorităţilor publice (spre exemplu, rele tratamente în timpul detenţiei 
sau în momentul arestării), aţi sesizat autorităţile competente în această 
privinţă?  
 

Da  Nu  

 b) În cazul în care vă plângeţi de acţiuni sau omisiuni ale personalului 
administraţiei penitenciare soldate cu încălcarea drepturilor 
dumneavoastră, astfel cum sunt ele prevăzute în legea nr. 275/2006 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cadrul procesului penal (spre exemplu, dreptul la asistenţă 
medicală, dreptul la corespondenţă etc.), aţi adresat o plângere în acest 
sens judecătorului delegat? 
 

Da  Nu  

 
4. Articolul 5 § 1 din Convenţie 

 
a) În cazul în care vă plângeţi de nelegalitatea măsurii arestării 

preventive, aţi contestat încheierea prin care s-a dispus luarea acestei 
măsuri? 
 

Da  Nu  

5. Articolul 5 § 3 din Convenţie 
 
În cazul în care vă plângeţi de netemeinicia măsurii de prelungire a 
arestării preventive: 
 
a) cererea dumneavoastră va fi formulată în termen de şase luni de la 
data eliberării din arest sau de la data pronunţării unei hotărâri 
judecătoreşti, fie şi numai în primă instanţă, prin care s-a dispus 
condamnarea dumneavoastră? 
 

Da  Nu  

  b) aţi formulat recurs împotriva fiecărei încheieri prin care s-a prelungit 
măsura arestării preventive? 
 

Da  Nu  
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6. Articolul 1 din Protocolul nr. 1 (protecţia proprietăţii) 

 
  a) În cazul în care aţi cumpărat un imobil de la stat, iar ulterior 
contractul de vânzare-cumpărare a fost desfiinţat printr-o hotărâre 
judecătorească irevocabilă, aţi formulat o cerere împotriva statului în 
vederea restituirii preţului sau acordării de despăgubiri? 
 

Da  Nu  

  b) În cazul imobilelor naţionalizate, aţi urmat procedura administrativă 
şi/sau judiciară prevăzută de legislaţia internă în vederea recunoaşterii 
dreptului dumneavoastră de proprietate?  
  

Da  Nu  

 c) Dreptul dumneavoastră de proprietate a fost confirmat sau 
recunoscut printr-o decizie administrativă necontestată şi/sau printr-o 
hotărâre judecătorească irevocabilă? 
 

Da  Nu  
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