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I. PRELIMINARII 
 

La 12 septembrie 1997 Republica Moldova a devenit parte la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului (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. Nu există un 
comentariu oficial al CEDO. Semnificaţia exactă a acestor drepturi este stabilită de CtEDO pe 
marginea 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 este menită să contribuie la familiarizarea consilierilor de 
probaţiune cu principiile CEDO, cu modul de funcţionare a CtEDO şi efectele hotărîrilor CtEDO. O 
atenţie deosebită la predarea cursului va fi acordată jurisprudenţei CtEDO în cauzele moldoveneşti 
şi aplicării CEDO în sistemul de drept al Republicii Moldova. 

 
II. COMPETENŢE 

 
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe: 

• Cunoaşterea drepturilor stipulate în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi procedurii 
de examinare a cererilor 

• Analiza hotărîrilor pe cauze concrete atît împotriva Republicii Moldova cît şi împotriva altor 
state şi relevarea concluziilor care se impun 

• Relevarea circumstanţelor posibile să implice încălcarea drepturilor stipulate în Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului depistate în activitatea de probaţiune 

 
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 

 
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil: 
 

la nivel de cunoaştere la nivel de aplicare la nivel de integrare 
 să definească principiile CEDO; 
- să identifice drepturile garantate de 

CEDO; 
- să descrie modul de organizare şi 

funcţionare a CtEDO; 
- să identifice criteriile de inadmisibilitate 

a cererilor la CtEDO; 
- să cunoască procedura de examinare a 

cererilor de către CtEDO; 
- să explice esenţa cauzelor de referinţă 

contra Moldovei examinate de CtEDO; 
- să cunoască  legislaţia şi practica 

judiciară naţională cu privire la aplicarea 
CEDO în sistemul de drept al Republicii 
Moldova. 

- să interpreteze 
CEDO prin prinsa 
principiilor CEDO; 

- să analizeze 
legislaţia şi practica 
judiciară naţională 
prin prisma CEDO; 

- să realizeze modul 
de actualizare a 
cunoştinţelor în 
domeniul CEDO. 

 
 

- să estimeze practica 
CtEDO; 

- să aprecieze aparentele 
discrepanţe în soluţiile 
date de CtEDO în cazuri 
similare; 

- să ia atitudini de 
discrepanţele dintre 
legislaţia Republicii 
Moldova şi practica 
CtEDO pentru 
perfecţionarea legislaţiei şi 
practicii moldoveneşti. 
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IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei Formator Total 
ore 

Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Aspecte CEDO incidente 
activităţii consilierului de 
probațiune 

Spoială 
Alexandru 10 4 6 

Test pentru 
verificarea 

cunoştinţelor 
 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 

Nr. 
d/o TEMATICA Ore  

curs 
Ore  

practice 

1.   Aspecte generale de organizare a CEDO. Procedura în faţa 
CEDO. 2 2 

2.  Interzicerea torturii, tratamentului inuman şi degradant (art.3) 2 2 

3.  Dreptul la un proces echitabil (art.6) şi dreptul la viaţa privată 
(art.8)  2 

TOTAL 4 6 

 
VI. UNITĂŢI TEMATICE 

 

Unităţi tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice Lucrul individual 

Tema 1. Aspecte generale de organizare a CEDO. Procedura în faţa CEDO 

Ore de curs 
1. Noţiuni generale privind Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului şi Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului. 
2. Principiile de interpretare a Convenţiei.  
3. Statutul Convenţiei în sistemul de drept al 
Republicii Moldova.  
4. Hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor 
Omului. 
Ore practice 
1.Istoricul apariţiei Curţii Europene pentru 
Drepturile Omului.  
2. Criteriile de admisibilitate a cererii în faţa 
Curţii. 
3. Procedura de examinare a cererilor. 

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Tablă flipchart 

 
Brainstorming. 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Examinarea 
cauzelor contra 
Republicii 
Moldova şi altor 
state 

Tema 2. Interzicerea torturii, tratamentului inuman şi degradant (art.3) 

Ore de curs 
1. Definirea noţiunilor de tortură, tratament 

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 

Brainstorming. 
Lectura surselor 
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inuman şi degradant.  
2. Obligaţiile pozitive impuse statului.  
3. Aspecte specifice. 
Ore practice 
1. Obligaţia şi criteriile obligaţiei de anchetă 
efectivă în cazul aplicării torturii.  
2. Condiţiile de detenţie ca factor determinant al 
existenţei tratamentului inuman şi degradant. 

 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Tablă flipchart 
 

din Lista 
bibliografică 
 
Ore practice 
Examinarea 
cauzelor contra 
Republicii 
Moldova şi altor 
state 

Tema 3. Dreptul la un proces echitabil (art.6) şi dreptul la viaţa privată (art.8) 

Ore practice 
1. Criteriile principale de determinare a unui 
proces ca fiind echitabil.  
2. Noţiunea „tribunal independent” definită în 
cazul Ilaşcu contra Republicii Moldova şi 
Federaţiei Ruse. 
3. Noţiunea de viaţă privată 4. „Triplul test” în 
cazul restrîngerii dreptului la viaţa privată. 

Seminare 
Studiu de caz 
Tablă flipchart 

Ore practice 
Examinarea 
cauzelor contra 
Republicii 
Moldova şi altor 
state 

 
VII. EVALUAREA 

 
Evaluarea audienţilor va consta din evaluarea curentă şi evaluarea finală. 
A. Evaluarea curentă va consta din: 

(a) rezolvarea speţelor la seminare; 
(b) referatele prezentate la seminare; 
(c) prestaţia audientului la orele de curs; 
(d) prezenţa la ore.. 

B. Evaluarea finală va consta dintr-un test ce va cuprinde subiecte teoretice şi practice din 
curriculum, după cum urmează: 

(a) un subiect teoretic; 
(b) analiza unei soluţii date de CtEDO într-o cauză concretă; 
(c) soluţionarea unei speţe.  
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