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DREPTURILE OMULUI 

 

1. Explicați marja de apreciere a statelor în justificarea unei ingerințe în exercitarea 

drepturilor și libertăților prevăzute de CEDO. 

2. Identificați natura obligațiilor pozitive ale statului în temeiul CEDO. 

3. Identificați natura obligațiilor negative ale statului în temeiul CEDO. 

4. Definiți principiul proporționalității în sistemul CEDO. 

5. Definiți principiul subsidiarității în sistemul CEDO. 

6. Explicați aplicarea triplului test la identificarea unei necesități a ingerinței într-o 

societate democratică. 

7. Explicați posibilitatea și modalitatea aplicării directe a CEDO de către judecător în 

ordinea juridică internă. 

8. Precizați întinderea jurisdicției statului-parte la CEDO. 

9. Formulați pe baza unor exemple concrete motivarea hotărârilor-pilot ale CtEDO. 

10. Determinați conținutul dreptului la viață în sensul art. 2 CEDO. 

11. Analizați limitările aduse dreptului la viață în sensul art. 2 CEDO. 

12. Identificați obligațiile pozitive ale statului rezultate din art. 2 CEDO. 

13. Determinați destinatarii dreptului la viață în temeiul art. 2 CEDO.  

14. Explicați, bazându-vă pe o jurisprudență relevantă, în ce măsură violența domestică 

poate conduce la o constatare din partea Curții a încălcării art. 3 CEDO. 

15. Relatați despre practicile de tortură identificate în jurisprudența CtEDO. 

16. Identificați obligațiile pozitive ale statului rezultate din art. 3 CEDO ”Interzicerea 

torturii”. 

17. Identificați obligațiile negative ale statului rezultate din art. 3 CEDO ”Interzicerea 

torturii”.  

18. Explicați în ce măsură condițiile de detenție pot conduce la o constatare din partea 

CtEDO a încălcării art. 3 CEDO. 

19. Precizați elementele ce fixează pragul de gravitate la aprecierea relelor tratamente 

în temeiul art. 3 din CEDO. 

20. Distingeți tratamentul inuman de tratamentul degradant potrivit jurisprudenței 

CtEDO.  

21. Analizați excepțiile interdicției muncii forțate sau obligatorii în sensul art. 4 

CEDO. 

22. Explicați pe baze jurisprudențiale dubiul rezonabil la aplicarea unei măsuri de 

privare de libertate în temeiul art. 5 CEDO. 

23. Precizați conținului dreptului de habeas corpus în temeiul art.5 din CEDO. 

24. Analizați, potrivit jurisprudenței CtEDO, condițiile de detenție a persoanelor cu 

tulburări de sănătate mintală.  

25. Determinați conținutul dreptului la reparație în caz de privare de libertate în sensul 

alin. 5 art. 5 CEDO. 

26. Identificați obligațiile pozitive ale statului rezultate din art. 5 CEDO ”Dreptul la 

libertate și siguranță”. 

27. Identificați obligațiile negative ale statului rezultate din art. 5 CEDO ”Dreptul la 

libertate și siguranță”.  

28. Determinați elementele unui proces echitabil potrivit art. 6 CEDO. 
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29. Explicați, potrivit jurisprudenței CtEDO, conținutul și impactul asupra dreptului la 

un proces echitabil în lumina art. 6 CEDO, a exigenței egalității armelor. 

30. Explicați, potrivit jurisprudenței CtEDO, conținutul și impactul asupra dreptului la 

un proces echitabil potrivit art. 6 CEDO, a dreptului de a fi informat asupra cauzei 

naturii acuzațiilor aduse. 

31. Explicați, potrivit jurisprudenței CtEDO, conținutul și impactul asupra dreptului la 

un proces echitabil garantat de art. 6 CEDO, a exigenței motivării hotărârii 

judiciare. 

32. Explicați, potrivit jurisprudenței CtEDO, conținutul juridic al principiului 

prezumției nevinovăției.  

33. Identificați aplicabilitatea art. 6 CEDO în materia duratei procedurilor judiciare în 

materie civilă și specificați pe baza unei jurisprudențe bine stabilite termenii 

rezonabili pentru fiecare nivel de jurisdicție. 

34. Identificați aplicabilitatea art. 6 CEDO în materia duratei procedurilor judiciare în 

materie penală și specificați pe baza unei jurisprudențe bine stabilite termenii 

rezonabili pentru fiecare nivel de jurisdicție. 

35. Identificați obligațiile pozitive ale statului rezultate din art. 6 CEDO ”Dreptul la un 

proces echitabil”. 

36. Identificați noțiunea de domiciliu în jurisprudența CtEDO, potrivit art.8 CEDO.  

37. Identificați noțiunea de viață privată în jurisprudența CtEDO, potrivit art.8 CEDO. 

38. Identificați noțiunea de corespondență în jurisprudența CtEDO, potrivit art.8 

CEDO. 

39. Identificați noțiunea de viață de familie în jurisprudența CtEDO, potrivit art.8 

CEDO.  

40. Analizați obligația pozitivă a statului de a promova garanții legale suficiente contra 

interceptărilor telefonice prin prisma jurisprudenței CtEDO relevante. 

41. Explicați bazîndu-vă pe o jurisprudență relevantă în ce măsură violența domestică 

poate conduce la o constatare din partea CtEDO a încălcării art. 8 din CEDO. 

42. Explicați, în temeiul jurisprudenței CtEDO, protecția oferită în caz de percheziție 

a biroului unui avocat. 

43. Explicați, bazându-vă pe o jurisprudență relevantă, limitele protecției a dreptului 

la un mediu ambiant sanatos în temeiul CEDO. 

44. Identificați aplicabilitatea art. 8 CEDO în domeniul custodiei asupra copilului. 

45. Identificați aplicabilitatea art. 8 CEDO în domeniul orietării sexuale.  

46. Identificați obligația de înregistrare a cultelor potrivit art. 9 CEDO.  

47. Analizați conținutul libertății de gândire în sensul art. 9 CEDO. 

48. Analizați conținutul libertății de conștiință în sensul art. 9 CEDO. 

49. Analizați libertatea de manifestare a religiei în lumina art. 9 CEDO. 

50. Identificați obligațiile pozitive ale statului rezultate din art. 9 CEDO ”Libertatea de 

gândire, de conștiință și de religie”. 

51. Determinați în lumina art. 10 CEDO conținutul dreptului la libera exprimare. 

52. Formulați în temeiul jurisprudenței bine stabilitate criteriile degajate de CtEDO de 

protecție a fenomenului whistle-blowing. 
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53. Deosebiți prin prisma unei jurisprudențe relevante contra Republicii Moldova 

„faptele” de „judecățile de valoare” în exercitarea libertății de exprimare a 

jurnalistului într-un articol publicat. 

54. Determinați beneficiarii libertății de exprimare și limitele întinderii libertății în 

dependență de fiecare categorie. 

55. Identificați limitele libertății de exprimare.  

56. Identificați obligațiile pozitive ale statului rezultate din art. 10 CEDO ”Libertatea 

de exprimare”. 

57. Identificați obligațiile negative ale statului rezultate din art. 10 CEDO ”Libertatea 

de exprimare”.  

58. Explicați în ce măsură libertatea de exprimare protejează sursa unui jurnalist. 

59. Analizați aplicabilitatea art.10 CEDO asupra Internetului. 

60. Analizați în conformitate cu jurisprudența CtEDO conținutul dreptului la întruniri 

pașnice. 

61. Analizați în conformitate cu jurisprudența CtEDO conținutul dreptului la asociere.  

62. Analizați libertatea sindicală în sensul art. 11 CEDO. 

63. Analizați potrivit jurisprudenței CtEDO în ce măsură interzicerea simbolurilor unui 

partid politic poate implica o încălcare a CEDO.  

64. Identificați obligațiile pozitive ale statului rezultate din art. 11 CEDO ”Libertatea 

de întrunire și de asociere”. 

65. Identificați obligațiile negative ale statului rezultate din art. 11 CEDO ”Libertatea 

de întruinire și de asociere”.  

66. Definiți noțiunea de victimă a unei încălcări a CEDO.  

67. Definiți victima indirectă a unei încălcări a CEDO.  

68. Definiți victima potențială a unei încălcări a CEDO. 

69. Clasificați categoriile bunurilor protejate de art. 1 Protocol 1 CEDO. 

70. Identificați în lumina jurisprudenței degajate de CtEDO forme de atingere aduse 

proprietății. 

71. Identificați obligațiile pozitive ale statului rezultate din art. 1 Protocolul nr. 1 la 

CEDO ”Protecția proprietății”. 

72. Determinați conținutul dreptului la alegeri libere prevăzut de art. 3 Protocol nr. 1 

CEDO. 

73. Conciliați obligația statelor de a asigura dreptul la instruire cu respectarea 

drepturilor părinților de a asigura educația și învățământul conform convingerilor 

religioase și filosofice potrivit art.2 Protocol 1 CEDO. 

74. Enumerați elementele unui recurs efectiv în lumina jurisprudenței CtEDO și 

explicați gradul de autonomie al dreptului la un recurs efectiv, potrivit art.13 

CEDO. 

75. Identificați obligațiile pozitive ale statului rezultate din art. 13 CEDO ”Dreptul la 

un recurs efectiv”. 

76. Determinați în temeiul art. 12 CEDO gradul de egalitate dintre soți potrivit 

jurisprudenței CtEDO. 

77. Determinați în temeiul art. 12 CEDO conținutul dreptului de a crea o familie. 

78. Identificați limitările dreptului la căsătorie în sensul art. 12 CEDO.  

79. Stabiliți condițiile de acordare a satisfacției echitabile în temeiul art. 41 CEDO. 
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80. Determinați întinderea protecției minorităților sexuale în temeiul art.14 din CEDO. 

81. Analizați interdicția discriminării pe criteriu de gen în lumina jurisprudenței 

recente a CtEDO. 

82. Precizați conținutul clauzei generale de nediscriminare potrivit Protocolului 12. 

83. Explicați garanțiile procesuale în caz de expulzare a străinilor în sensul art.1 

Protocol 7 CEDO. 

84. Analizați conținutul dreptului la despăgubiri în caz de eroare judiciară în sensul art. 

3 Protocol 7 CEDO. 

85. Analizați conținutul dreptului la două grade de jurisdicție în materie penale în 

sensul art. 2 Protocol 7 CEDO. 

86. Analizați conținutul Cartei internaționale a drepturilor omului. 

87. Identificați drepturile materiale reglementate de Pactul internațional cu privire la 

drepturile civile și politice. 

88. Identificați drepturile materiale reglementate de Pactul internațional cu privire la 

drepturile economice, sociale și culturale.  

89. Analizați raportul dintre pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale 

ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne.  

90. Determinați instrumentele și mecanismele prevenirii și reprimării universale a 

crimei de genocid. 

91. Explicați formele genocidului. 

92. Analizați crimele împotriva umanității.  

93. Propuneți măsuri în vederea reprimării crimelor împotriva umanității. 

94. Identificați trăsăturile specifice ale mecanismului universal de protecție a 

drepturilor omului. 

95. Explicați subsidiaritatea mecanismelor internaționale de control asupra aplicării 

din partea statelor a instrumentelor internaționale. 

96. Analizați atribuțiile organelor principale ale ONU în materia protecției universale 

a drepturilor omului. 

97. Analizați atribuțiile instituțiilor specializate ale ONU în materia protecției 

universale a drepturilor omului. 

98. Analizați atribuțiile organelor convenționale ale ONU în materia protecției 

universale a drepturilor omului.  

99. Analizați natura și efectele recomandărilor/comentariilor generale elaborate de 

organele convenționale de protecție a drepturilor omului. 

100. Analizați mecanismul evaluării periodice universale în domeniul drepturilor 

omului. 

101. Analizați mecanismul examinării plângerilor individuale de către organele 

convenționale din sistemul ONU.  

102. Determinați instrumentele universale în materia protecției drepturilor 

persoanelor cu dizabilități.  

103. Identificați drepturile și libertățile persoanelor cu dizabilități.  

104. Determinați instrumentele și mecanismele universale de prevenire și 

combatere a discriminării femeilor. 

105. Analizați elementele constitutive ale torturii în temeiul reglementărilor 

universale relevante. 
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106. Definiți conceptele ”tortură”, ”cruzime”, ”inuman”, ”degradant”, 

”pedeapsă” în lumina Convenției împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente 

cu cruzime, inumane sau degradante din 10.12.1984. 

107. Analizați impactul actelor emise de Comitetul împotriva torturii al ONU și 

Subcomitetul ONU pentru prevenirea torturii asupra ordinii juridice naționale.  

108. Determinați instrumentele universale în materia protecției drepturilor 

copilului.  

109. Identificați, în temeiul reglementărilor universale conținutul drepturilor 

copilului. 

110. Analizați mecanismul universal al examinării plângerilor individuale în 

materia protecției drepturilor copilului. 

 

 


