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I. PRELIMINARII
Actualitatea problemelor ridicate de respectarea imperioasă a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului astfel cum sunt enunţate în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,
tendinţa şi aspiraţia Republicii Moldova de implementare a idealurilor democratice degajate în
cadrul Consiliului Europei, prevenirea noilor condamnări de către Curtea Europeană a statului
nostru, condiţionează scopul studiului de faţă.
Prezentul curriculum este conceput să răspundă necesităţilor beneficiarilor în procesul
aplicării Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a jurisprudenţei Curţii Europene a
Drepturilor Omului în activitatea curentă în scopul sporirii calităţii actului de justiţie de natură a
le forma deprinderi de a face trimiteri punctuale şi pertinente la jurisprudenţa CtEDO şi de a
urmări evoluţia acesteia.
Prezentul curriculum reprezintă un document reglator ce determină competenţele
profesionale necesare integrării şi bunei manifestări în activitatea profesională. Din această
perspectivă, studiul modulului prezentat este orientat spre familiarizarea cu metodele de
cercetare a jurisprudenţei necesare si tehnica de citire a acesteia.
Studiul jurisprudenței CtEDO va spori calitativ actual justiţiei interne şi consolidarea
încrederii justiţiabilului în corectitudinea acestuia, prin valorificarea întregului potenţial
intelectual al audienţilor pentru a cultiva deprinderi de veritabil asistent judiciar, respectiv,
grefier, pentru a consolida cunoştinţele asimilate, a cultiva spiritul de respect pentru lege şi
pentru justiţiabili.
II. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei „Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului” audientul
va obține următoarele competențe:
• Să poată identifica jurisprudența pertinentă cauzei examinate;
• Să posede abilități practice de motivare a actelor procesuale prin prisma jurisprudenței
CtEDO;
• Să proiecteze și să motiveze acte judecătorești de dispoziție prin prisma jurisprudenței
CtEDO.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE
La sfârşitul studiului disciplinei „Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului”
audientul va fi capabil să:
− explice natura juridică a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului;
− identifice efectele jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în ordinea
juridică internă;
− exemplifice particularităţile aplicării jurisprudenţei CtEDO;
− conștientizeze principalele aspecte ale jurisprudenţei CEDO contra Moldovei.
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
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V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o

TEMATICA

Ore
curs

Ore
practice

1.

Natura juridică a Convenţiei europene a drepturilor omului şi
a jurisprudenţei CtEDO

2

0

2.

Metode de cercetare a unei jurisprudenţe pertinente

2

0

3.

Principalele aspecte ale jurisprudenţei CtEDO contra
Moldovei

2

0

4.

Particularităţile aplicării jurisprudenţei CtEDO

0

6

6

6

TOTAL

VI. UNITĂŢI TEMATICE
Unităţi tematice

Strategii didactice/
Lucrul
Resurse logistice
individual
Tema 1. Natura juridică a Convenţiei europene a drepturilor omului şi a jurisprudenţei
CtEDO
Ore curs
Ore curs
Ore curs
1. Structura Convenţiei europene a drepturilor
Curs/prelegere
Brainstorming
omului.
Prelegerea cu
2. Conţinutul Convenţiei europene a drepturilor
suport vizual.
omului.
Videoproiector/
3. Definirea jurisprudenţei Curţii.
laptop
4. Rolul jurisprudenţei Curţii.
5. Revirimentele jurisprudenţiale.
6. Hotărâri pilot.
Tema 2. Metode de cercetare a unei jurisprudenţe pertinente
Ore curs
Ore curs
Ore curs
1. Site-ul CtEDO
Curs/prelegere
Brainstorming
2. Fişiere tematice
Prelegerea cu
Indici de
3. Indici jurisprudenţiali
suport vizual.
căutare a
4. Baza de date HUDOC
Videoproiector/
jurisprudenţei
5. Alte surse
laptop
Tema 3. Principalele aspecte ale jurisprudenţei CEDO contra Moldovei
Ore curs
Ore curs
Ore curs
1. Dinamica condamnărilor
Curs/prelegere
Cercetarea
2. Cele mai frecvente condamnări
Prelegerea cu
unei hotărâri
3. Condamnările recente
suport vizual.
contra
Videoproiector/
Moldovei
laptop
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Tema 4. Particularităţile aplicării jurisprudenţei CEDO
Ore practice
− să definească principiul proporţionalităţii,
− să identifice întinderea marjei de apreciere a statului,
− să determine obligaţiile pozitive a statului în lumina
Convenţiei,
− să identifice obligaţiile negative a statului,
− să evalueze impactul noţiunilor autonome degajate de
Curte în jurisprudenţa sa.

Ore practice
Exerciţiu de
proporţionalitate
Discuţii,
Dezbateri

Ore practice
Studiu
jurisprudenţi
al

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
Evaluarea audienţilor va consta din evaluarea curentă şi evaluarea finală.
A.
(a)
(b)
(c)

Evaluarea curenta va consta din:
Rezolvarea speţelor la seminare;
Prezentarea lucrului individual (proiect de cercetare, portofoliu, raport)
Prestaţia audientului la ore.

B. Evaluarea finală: colocviu diferenţiat, care va consta dintr-o probă scrisă ce va cuprinde
subiectele din Curriculum. Examinarea scrisă va fi divizată în 2 părţi, precum urmează:
(a) Un subiect teoretic,
(b) Soluţionarea unei speţe.
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