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I. PRELIMINARII
La 12 septembrie 1997 Republica Moldova a devenit parte la Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO). Prin aderarea la CEDO Republica
Moldova s-a angajat să asigure respectarea drepturilor garantate de CEDO şi protocoalele
adiţionale la aceasta şi a recunoscut jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO)
de a examina cererile depuse împotriva Moldovei.
Termenii folosiţi în CEDO şi în jurisprudenţa CtEDO au un sens autonom. Interpretarea
drepturilor şi libertăţilor convenţionale este realizată de CtEDO în cadrul examinării cauzelor
concrete. În peste o jumătate de secol CtEDO a pronunţat peste 12000 de hotărîri, dintre care
peste 200 vizează Republica Moldova. Statele Părţi la CEDO s-au angajat să se conformeze
hotărîrilor definitive ale CtEDO.
Studierea acestei discipline va contribui la familiarizarea candidaţilor la funcţiile de
judecător şi procuror din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei cu principiile de interpretare şi
aplicare a CEDO şi efectele hotărîrilor CtEDO. O atenţie deosebită la predarea cursului va fi
acordată jurisprudenţei CtEDO în cauzele moldoveneşti şi în cauzele examinate contra altor
state, relevante pentru ţara noastră, precum şi aplicării CEDO în sistemul de drept al Republicii
Moldova.
II. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe:
•
•
•
•

va cunoaşte catalogul drepturilor reglementate de CEDO
va cunoaşte legislaţia şi practica judiciară naţională cu privire la aplicarea CEDO în
sistemul de drept al Republicii Moldova
va avea abilitatea de a determina soluţii corecte privind problemele de ordin practic de
interpretare şi aplicare a prevederilor CEDO
va dezvolta abilitatea de a aplica principiile de drepturile omului în activitatea sa
profesională zilnică
II. PRINCIPALELE OBIECTVE
La sfîrşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
- definească principiile de interpretare şi aplicare CEDO;
- identifice drepturile garantate de CEDO;
- descrie procedura de examinare a cererilor de către CtEDO;
- explice efectele hotărîrilor CtEDO;
- explice esenţa cauzelor de referinţă contra Moldovei examinate de CtEDO;
- aplice legislaţia şi practica judiciară naţională cu privire la implementarea CEDO în
sistemul de drept al Republicii Moldova;
- identifice discrepanţele dintre legislaţia Republicii Moldova şi practica CtEDO şi să
aplice direct CEDO;
- soluţioneze cauze concrete prin aplicarea corectă a drepturilor garantate de CEDO;
- aplice practica CtEDO la emiterea unui act procedural şi în activitatea profesională;
- actualizeze cunoştinţele sale în domeniul CEDO.

2

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
CEDO şi
aplicarea
jurisprudenţei
CtEDO în
ordinea
juridică
internă

Formatori

Semestrul

Diana SÂRCU
Luciana
IABANGI

I

Total
ore
44 ore

Ore
Curs
6 ore

Ore
practice
38 ore

Evaluarea
finală
examen

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o

TEMATICA PENTRU CANDIDAȚII LA FUNCȚIA DE
JUDECĂTOR și PROCUROR

Ore
curs

Ore
practice

1.

Prezentare de ansamblu a Convenției Europene a Drepturilor Omului
și a protocoalelor adiționale (CEDO)

2

0

2.

Principiile de interpretare a CEDO

2

0

3.

Particularitățile aplicării jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor
Omului (CtEDO). Surse de informare cu privire la CEDO și
jurisprudența CtEDO și principalele aspecte practice privind căutarea
jurisprudenței pertinente CtEDO.

2

0

TEMATICA PENTRU CANDIDAȚII LA FUNCȚIA DE JUDECĂTOR
4.

Dreptul la viaţă (art. 2 CEDO), Interzicerea torturii (art. 3 CEDO)

0

6

5.

Dreptul la libertate şi la siguranţă (art. 5 CEDO)

0

8

6.

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO), Dreptul la un remediu
efectiv (art. 13 CEDO)

0

6

7.

Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (art.8 CEDO)

0

6

8.

Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (art.9 CEDO),
Libertatea de întrunire și de asociere (art.11 CEDO)

0

2

9.

Libertatea de exprimare (art. 10 CEDO)

0

2

10.

Interzicerea discriminării (art. 14 CEDO şi Protocolul nr. 12 la
CEDO

0

4

11.

Protecţia proprietăţii (art. 1 prot. 1)

0

2

12.

Interzicerea expulzării. Garanții procedurale.

0

2

6

38

TOTAL

TEMATICA PENTRU CANDIDAȚII LA FUNCȚIA DE PROCUROR
4.

Dreptul la viaţă (art. 2 CEDO), Interzicerea torturii (art. 3 CEDO)

0

8

5.

Dreptul la libertate şi la siguranţă (art. 5 CEDO)

0

8

3

6.

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO)

0

4

7.

Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (art.8 CEDO)

0

6

8.

Libertatea de exprimare (art. 10 CEDO)

0

2

9.

Libertatea de întrunire și de asociere (art.11 CEDO)

0

2

10.

Interzicerea discriminării (art. 14 CEDO şi Protocolul nr. 12 la
CEDO)

0

4

11.

Protecţia proprietăţii (art. 1 prot. 1)

0

2

12.

Interzicerea expulzării. Garanții procedurale.

0

2

6

38

TOTAL

VI. UNITĂȚI TEMATICE
Strategii didactice
Sugestii pentru
Resurse logistice
lucrul individual
Tema 1. Prezentare de ansamblu a Convenției Europene a Drepturilor Omului și a
protocoalelor adiționale (CEDO)
Unități tematice

Ore curs
1. Natura juridică a CEDO
2. Structura Convenţiei europene a drepturilor
omului.
3. Conţinutul Convenţiei europene a drepturilor
omului.

Asalt de idei,
Întrebăriraspunsuri
Prelegere cu
suport vizual.

Consultarea
curriculei
Lectura
Convenției și a
protocoalelor sale

Videoproiector/
laptop
Tablă de scris sau
flipchart

Tema 2. Principiile de interpretare a CEDO

1.
2.
3.
4.
5.

Ore curs
Considerații generale
Principiul subsidiarității
Principiul proporționalității
Marja de apreciere a statelor
Autonomia noțiunilor convenționale

Prelegere cu suport
vizual.
Videoproiector/
laptop

Identificarea
jurisprudenței
relenvante
principiilor enunțate

Tema 3. Particularitățile aplicării jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
(CtEDO). Surse de informare cu privire la CEDO și jurisprudența CtEDO și principalele
aspecte practice privind căutarea jurisprudenței pertinente CtEDO.
Ore curs

Prelegere cu suport
vizual.

Exersare de
identificare a
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Site-ul CtEDO
Fişiere tematice
Indici jurisprudenţiali
Baza de date HUDOC
Programul Help al CoE
Alte surse

Videoproiector/
laptop

jurisprudenței
CtEDO

Acces Internet

Unități tematice pentru candidații la funcția de judecător
Tema 4. Dreptul la viaţă (art. 2 CEDO), Interzicerea torturii (art. 3 CEDO)
Ore practice
1. Analiza conținutului art. 2 CEDO; conceptul de
„viaţă”.
2. Analiza condițiilor lipsirii de viață decurgînd
dintr-o recurgere absolut necesară la forță.
3. Analiza interdicţiei de a fi supus torturii sau
pedepselor sau tratamentelor inumane şi
degradante. Stabilirea modalităţii de delimitare a
noţiunilor. Criterii avute în vedere.
4. Identificarea standardului de probă şi răsturnarea
sarcinii probei în problemele legate de art. 2 şi art.
3 din CEDO.
5. Identificarea și analiza jurisprudenţei relevante
CtEDO. Problemele speciale în cazurile împotriva
Moldovei.
6. Construirea raţionamentului juridic în baza
jurisprudenţei CtEDO (în cadrul analizei și
dezbaterii studiilor de caz).
7. Stabilirea cuantumului prejudiciilor potrivit
jurisprudenței CtEDO în cazurile de constatare a
încălcării art. 2 – 3 CEDO.

Discuţia,
studiul de caz,
Prezentarea
lucrului
individual
Autoevaluare
Videoproiector
Laptop
Tablă de scris
sau flipchart

Lectura resurselor
bibliografice
indicate de
formator.
Cercetarea
punctuală a
jurisprudenţei
CtEDO pentru
rezolvarea unei
teme date de către
formator sau
analiză
aprofundată a unui
caz CtEDO .
Elaborarea unui
proiect de hotărîre
CtEDO

Tema 5. Dreptul la libertate şi la siguranţă (art. 5 CEDO)
Ore practice
1. Stabilirea criteriilor de determinare a privării de
libertate.
2. Analiza structurii art. 5 CEDO și a cazurilor
limitative în care este permisă privarea de
libertate.
3. Aplicarea prevederilor art. 5 par. 1 lit. c. (detenția
provizorie). Integrarea în procedura penală
internă.
4. Aplicarea art. 5 par. 3 – 4. Integrarea în
procedura penală internă.
5. Identificarea și analiza jurisprudenţei relevante

Discuţia,
studiul de caz.
Prezentarea
lucrului
individual
Autoevaluare
Videoproiector
laptop

Lectura resurselor
bibliografice
indicate de
formator.
Cercetarea
punctuală a
jurisprudenţei
CtEDO pentru
rezolvarea unei
teme date de către
formator.

Tablă de scris
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CtEDO. Problemele speciale în cazurile împotriva sau flipchart
Moldovei.
6. Construirea raţionamentului juridic în baza
jurisprudenţei CtEDO (în cadrul analizei și
dezbaterii studiilor de caz).
7. Aplicarea directă CEDO la soluționarea
problemelor din studiile de caz, atunci cînd legea
internă este contrară garanțiilor CEDO.
8. Aplicarea dreptului la reparaţie prevăzut în art. 5
par. 5. Stabilirea cuantumului prejudiciilor
potrivit jurisprudenței CtEDO.

Elaborarea unui
proiect de hotărîre
CtEDO

Tema 6. Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO), Dreptul la un remediu efectiv (art. 13
CEDO)
Ore practice
1. Stabilirea aplicabilității art. 6 CEDO la diverse
etape ale procesului. Identificarea elementelor
comune pentru procesul civil şi penal.
2. Analiza garanţiilor generale în cuprinsul art. 6
CEDO:
- dreptul la o instanță instituită prin lege
- dreptul de acces la o instanță de judecată
- dreptul la o instanţă independentă şi imparţială
- dreptul la examinarea cauzei într-un termen
rezonabil
- dreptul la o audiere publică și la pronunțarea
publică a hotărîrii instanței de judecată
- dreptul la judecarea cauzei într-un mod
echitabil (posibilitatea de a participa la
examinarea cauzei, egalitatea armelor,
contradictorialitatea şi prezentarea probelor
- hotărîrea motivată
- securitatea raporturilor juridice (căi
extraordinare de atac)
- executarea hotărîrilor judecătorești (obligațiile
statului în ipoteza în care statul sau o persoană
privată este debitor).
3. Aplicarea garanţiilor specifice în materie penală:
- dreptul la apărare
- dreptul de a cita și interoga martori

Discuţia,
studiul de caz.
Prezentarea
lucrului
individual
Autoevaluare
Videoproiector
laptop
Tablă de scris
sau flipchart

Lectura resurselor
bibliografice
indicate de
formator.
Cercetarea
punctuală a
jurisprudenţei
CtEDO pentru
rezolvarea unei
teme date de către
formator.
Elaborarea unui
proiect de hotărîre
CtEDO

Tema 7. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (art.8 CEDO)
Ore practice
1.
2.
3.
4.

Viața privată
Viața de familie
Corespondența
Domiciliul

Test

Studiu
jurisprudenţial:
Proiector,
Hot. Eriksson c.
internet:
Indice Suediei
CEDO, site CSJ
Hot. Lopez Ostra c.
Spaniei
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ucru în grup:
Formatarea
indicelui tabelar
în
baza
unei
hotărâri CEDO
flipchart

Lucru în echipă:
Elaborarea unei
hotărâri CEDO în
baza unei speţe

Fişierul tematic:
-Protecția datelor
Lucru în echipă:
personale
Elaborarea unei
-Protecția
hotărâri CEDO în reputației
baza unei speţe
-Răpire
internațională de
copii
-Mediu ambiant
Tema 8. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (art.9 CEDO), Libertatea de
întrunire și de asociere (art.11 CEDO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ore practice
Conținutul libertății religioase
Beneficiarii protecției
Simboluri religioase
Conținutul libertății de asociere
Conținutul libertății de întrunire
Partidele politice

Lucru în echipă:
Studiu
Elaborarea unei jurisprudenţial
hotărâri CEDO în
baza unei speţe
Fişierul tematic:
-Simboluri și
veșminte religioase
-Libertatea
religioasă
-Partide și asociații
politice

Tema 9. Libertatea de exprimare (art. 10 CEDO)
Ore practice
1.
2.
3.
4.

Conţinutul protecției
Destinatarii protecţiei
Defăimarea
Noile dimensiuni ale protecţiei

Lucru în echipă:
Studiu
Elaborarea unei jurisprudenţial
hotărâri CEDO în
baza unei speţe
Fișier tematic:
-Dreptul la
protecția imaginii
-Discursul de ură
-Noile tehnologii

Tema 10. Interzicerea discriminării (art. 14 CEDO şi Protocolul nr. 12 la
CEDO
Ore practice
1.
2.
3.
4.

Autonomia interdicţiei,
Discriminări legitime,
Clauza generală de nediscriminare,
Motive de discriminare

Lucru în echipă:
Studiu
Elaborarea unei jurisprudenţial
hotărâri CEDO în
baza unei speţe
Fișier tematic:
-Interdicția
discriminării
rasiale
-Orientarea sexuală
-Romi și persoane
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călătoare
Tema 11. Protecţia proprietăţii (art. 1 prot. 1)
Ore practice
1.
2.
3.
4.

Conținutul dreptului de proprietate
Noțiunea de bun în sensul CEDO
Privarea de proprietate
Reglementarea folosirii bunurilor

Lucru în echipă:
Elaborarea unei
hotărâri CEDO în
baza unei speţe

Studiu
jurisprudenţial
Fișier tematic:
-Drepturi cu privire
la muncă
-Societăți: victime
sau vinovate

Tema 12. Interzicerea expulzării. Garanții procedurale.
Ore practice
1. Interzicerea expulzării propriilor cetăţeni
2. Interzicerea expulzării colective de străini
3. Garanţiile procedurale în cazul expulzărilor de
străini

Lucru în echipă:
Studiu
Elaborarea unei jurisprudenţial
hotărâri CEDO în
baza unei speţe
Fișier tematic:
-Expulzare
colectivă de străini
-Expulzări și
extrădări

Unități tematice pentru candidații la funcția de procuror
Tema 4. Dreptul la viaţă (art. 2 CEDO), Interzicerea torturii (art. 3 CEDO)
Ore practice
1. Analiza conținutului art. 2 CEDO; conceptul de
„viaţă”.
2. Analiza condițiilor lipsirii de viață decurgînd
dintr-o recurgere absolut necesară la forță.
3. Analiza interdicţiei de a fi supus torturii sau
pedepselor sau tratamentelor inumane şi
degradante. Stabilirea modalităţii de delimitare a
noţiunilor. Criterii avute în vedere.
4. Distingerea drepturilor subțanțiale și a drepturilor
procedurale (art. 2 – 3 CEDO).
5. Aplicarea criteriilor prin care se determină
caracterul efectiv al anchetei.
6. Identificarea și analiza jurisprudenţei relevante
CtEDO. Problemele speciale în cazurile împotriva
Moldovei.
7. Construirea raţionamentului juridic în baza
jurisprudenţei CtEDO (în cadrul analizei și

Discuţia,
studiul de caz.
Prezentarea
lucrului
individual
Autoevaluare
Videoproiector
laptop
Tablă de scris
sau flipchart

Lectura resurselor
bibliografice
indicate de
formator.
Cercetarea
punctuală a
jurisprudenţei
CtEDO pentru
rezolvarea unei
teme date de către
formator sau
analiză
aprofundată a unui
caz CtEDO .
Elaborarea unui
proiect de hotărîre
CtEDO
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dezbaterii studiilor de caz).
Tema 5. Dreptul la libertate şi la siguranţă (art. 5 CEDO)
Ore practice
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stabilirea criteriilor de determinare a privării de
libertate.
Analiza structurii art. 5 CEDO și a cazurilor
limitative în care este permisă privarea de
libertate.
Aplicarea prevederilor art. 5 par. 1 lit. c. (detenția
provizorie). Integrarea în procedura penală
internă.
Aplicarea art. 5 par. 2 – 4. Integrarea în
procedura penală internă.
Identificarea și analiza jurisprudenţei relevante
CtEDO. Problemele speciale în cazurile împotriva
Moldovei.
Construirea raţionamentului juridic în baza
jurisprudenţei CtEDO (în cadrul analizei și
dezbaterii studiilor de caz).

Discuţia,
studiul de caz.
Prezentarea
lucrului
individual.
Autoevaluare
Videoproiector
laptop
Tablă de scris
sau flipchart

Lectura resurselor
bibliografice
indicate de
formator.
Cercetarea
punctuală a
jurisprudenţei
CtEDO pentru
rezolvarea unei
teme date de către
formator sau
analiză
aprofundată a unui
caz CtEDO.
Elaborarea unui
proiect de hotărîre
CtEDO

Tema 6. Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO)
Ore practice
1. Stabilirea aplicabilității art. 6 CEDO la diverse
etape ale procesului. Identificarea elementelor
comune pentru procesul civil şi penal.
2. Definirea criteriilor de stabilire a acuzaţiei în
materie penală.
3. Analiza garanţiilor generale în cuprinsul art. 6
CEDO:
- dreptul la examinarea cauzei într-un termen
rezonabil
- dreptul la judecarea cauzei într-un mod
echitabil (posibilitatea de a participa la
examinarea cauzei, egalitatea armelor,
contradictorialitatea şi prezentarea probelor
4. Analiza condițiilor de aplicare a art. 6 par. 2
(prezumția nevinovăției).
5. Aplicarea garanţiilor specifice în materie penală:
- dreptul la timpul necesar pentru pregătirea
apărării
- dreptul la apărare
- dreptul de a cita și interoga martori

Discuţia,
studiul de caz.
Prezentarea
lucrului
individual.
Autoevaluare
Videoproiector
Laptop
Tablă de scris
sau flipchart

Lectura resurselor
bibliografice
indicate de
formator.
Cercetarea
punctuală a
jurisprudenţei
CtEDO pentru
rezolvarea unei
teme date de către
formator sau
analiză
aprofundată a
unui caz CtEDO.
Elaborarea unui
proiect de hotărîre
CtEDO
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Tema 7. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (art.8 CEDO)
Ore practice
1.
2.
3.
4.

Viaţa privată
Viaţa de familie
Corespondenţa
Domiciliul

Test
Proiector, internet:
Indice CEDO, site
CSJ
Lucru în grup:
Formatarea
indicelui tabelar în
baza unei hotărâri
CEDO
flipchart

Studiu
jurisprudenţial:
Hot. Tocarenco c.
Moldovei
Hot. Hokkanen c.
Finlandei
Hot. Guerra ș.a. c.
Italiei
Hot. Mancevschi
c. Moldovei
Hot. Iordache ș.a.
c. Moldovei

Lucru în echipă:
Soluţionarea unei
speţe

Fişierul tematic:
-Violența
domestică
-Răpire
internațională de
copii
-Mediu ambiant

Discuţii

Studiu
jurisprudenţial:
Hot. Guja c.
Moldovei
Hot. Komersant
Moldovi c.
Moldovei

Tema 8. Libertatea de exprimare (art. 10 CEDO)
Ore practice
1.
2.
3.
4.

Conţinutul protecţiei
Beneficiarii protecţiei
Triplul test al ingerinţei
Principiul proporţionalităţii

Tablă de scris
sau flipchart
Proiector,
power-point

Lucru în echipă:
Fișier tematic:
Soluţionarea unei -Dreptul la
speţe
protecția imaginii
-Discursul de ură
-Noile tehnologii
Tema 9. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (art.9 CEDO)
Ore practice
1. Conținutul libertății religioase
2. Beneficiarii protecției
3. Simboluri religioase

Lucru în echipă:
Studiu
Soluţionarea unei jurisprudenţial
însărcinări
specifice
Fișier tematic:
-Obiecția
de
conștiință
-Simboluri și
veșminte
religioase
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Tema 10. Interzicerea discriminării (art. 14 CEDO şi Protocolul nr. 12 la
CEDO
Ore practice
1.
2.
3.
4.

Autonomia interdicţiei
Discriminări legitime
Clauza generală de nediscriminare
Motive de discriminare

Lucru în echipă:
Studiu
Soluţionarea unei jurisprudenţial
însărcinări
specifice
Fișier tematic:
Homosexualitatea:
aspecte penale
-Identitatea de gen

Tema 11. Protecţia proprietăţii (art. 1 prot. 1)
Ore practice
1.
2.
3.
4.

Conținutul dreptului de proprietate
Noțiunea de bun în sensul CEDO
Privarea de proprietate
Reglementarea folosirii bunurilor

Lucru în echipă:
Studiu
Soluţionarea unei jurisprudenţial
însărcinări
specifice
Fișier tematic:
-Drepturi
cu
privire la muncă
-Societăți: victime
sau vinovate

Tema 12. Interzicerea expulzării. Garanții procedurale.
Ore practice
1. Interzicerea expulzării propriilor cetăţeni
2. Interzicerea expulzării colective de străini
3. Garanţiile procedurale în cazul expulzărilor de
străini

Lucru în echipă:
Studiu
Soluţionarea unei jurisprudenţial
însărcinări
specifice
Fișier tematic:
Expulzare
colectivă de străini
Expulzări
extrădări

și
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V. EVALUAREA
A. Evaluarea continuă va consta din:
(a) rezolvarea speţelor la orele practice;
(b) prezentarea lucrului individual;
(c) verificarea cunoștințelor pe baza testelor scrise;
(d) prestaţia audientului la orele de curs și orele practice.
B. Evaluarea finală va consta dintr-o examinare scrisă ce va cuprinde subiectele din
curriculum. Examinarea scrisă va fi divizată în 2 părţi, după cum urmează:
(a) Pentru candidații la funcția de judecător:
- O speță în baza cărei va trebui să redacteze o hotărâre judiciară
(b) Pentru candidații la funcția de procuror:
- 2 însărcinări specifice în baza jurisprudenței CEDO
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