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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. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
la nivel de cunoaştere
- 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.

la nivel de aplicare
- 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.

la nivel de integrare
- 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.

2

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Numărul de ore
C

P

4

10

Modalitate de evaluarea

Responsabil de modul

Teste pentru verificarea
cunoştinţelor

Alexandru Spoială

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
4.1. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs
Nr

Tema

Realizarea
în timp
(ore)

1.

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

2

2.

Elementele garanţiilor individuale reglementate de CEDO

2

TOTAL

4

4.2. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor practice
Nr

Tema

Realizarea
în timp
(ore)

1.

Criteriile de inadmisibilitate a cererii în faţa CtEDO

2

2.

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

2

3.

Interziecerea sclaviei (art.4) şi dreptul la libertate (art.5)

2

4.

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

2

5.

Interzicerea discriminării (Protocolul 12 la Convenţie)

2

TOTAL

10
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V. EVALUAREA DISCIPLINEI
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-o examinare scrisă ce va cuprinde subiectele din curriculum.
Examinarea scrisă va fi divizată în 3 părţi, după cum urmează:
(a) un subiect teoretic;
(b) analiza unei soluţii date de CtEDO într-o cauză concretă;
(c) soluţionarea unei speţe.
Mostră de test pentru evaluarea finală
Test
1. Definiţi sintagma „drept şi obligaţie cu caracter civil”, în sensul art. 6 para. 1
CEDO
2. Explicaţi soluţia CtEDO pe marginea pretenţiei cu privire la violarea art. 5 para.
1 CEDO în cauza Boicenco c. Moldovei
3. Soluţionaţi speţa
Un tînăr deţinut, care îşi ispăşea pedeapsa privativă de libertate pronunţată de către o
instanţă de judecată, s-a adresat, la 20 mai 2006, cu plîngere unui procuror ce avea ca
atribuţie supravegherea executării pedepselor. Deţinutul a declarat că a fost bătut de către
gardienii penitenciarului.
La 15 iunie 2006 procurorul a primit prin poştă depoziţiile gardienilor, care afirmau că
deţinutul a căzut destul de rău în cadrul unui incident banal provocat de refuzul său de a
intra în celulă după plimbare. La 20 iunie 2006 procurorul a dispus examinarea deţinutului
de către un medic tînăr stagiar de la punctul medical al penitenciarului, care nu a constatat
leziuni corporale pe corpul tînărului.
În baza acestor elemente, la 23 iunie 2006 procurorul a refuzat în pornirea urmăririi
penale împotriva gardienilor şi a expediat decizia sa în adresa deţinutului.
La 28 noiembrie 2006 deţinutul contestă decizia procurorului. Prin încheierea din 30
decembrie 2006 ordonanţa din 23 iunie 2006 a fost casată ca emisă prematur, cu obligarea
procurorului de a examina plîngerea. Investigarea cauzei continuă şi la moment.
Tînărul a depus o cerere la CtEDO în care pretinde violarea art. 3 şi art. 13 ale CEDO
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1. Organizaţia Naţiunilor Unite: www.un.org
2. Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului: http://www.ohchr.org
3. Curtea Internaţională de Justiţie: www.icj-cij.org
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