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Formator(i)

ATELIER 1 - 3 ORE
Aspecte introductive privind protecția jurisdicțională a drepturilor omului.
Convenţia (CEDO) și Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO)
Raportul dintre sistemul european de protecție a drepturilor omului și dreptul românesc
Instrumente teoretice și conceptuale relevante (noțiunea de marjă de apreciere a Curţii și
principiul subsidiarității; drepturi/libertăți/standarde; drepturi pozitive/negative; drepturi
absolute/relative; interpretarea Convenției; valoarea juridică a hotărârilor pronunțate de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului) şi aplicarea lor în practică.
Condițiile de admisibilitate a plângerii individuale formulate în fața CtEDO
Prezentarea unui model de plângere cu instrucțiunile de completare
Art. 47 din Regulamentul CtEDO.
Analiză jurisprudenţă CtEDO relevantă
Prezentare site hudoc, bază de cursuri on line a programului HELP pe platforma Consiliului
Europei. Integrare curs HELP - Criterii de admisibilitate
Rezolvare cazuri practice
ATELIER 2 – 3 ORE
Programa analitică
(tematica)

Dreptul la un proces echitabil
Scopul general al articolului 6 din CEDO;
Domeniul de aplicare a art. 6 în materie civilă; Noțiunea de drepturi și obligații civile; Garanțiile
procesului civil echitabil: accesul la justiție, dreptul la un tribunal independent si imparțial; durata
rezonabilă a procesului; egalitatea armelor; contradictorialitatea; motivarea hotărârilor
judecătorești; publicitatea procesului; executarea hotărârilor judecătorești definitive;
Principiul securităţii raporturilor juridice. Lipsa de uniformitate a jurisprudenței;
Domeniul de aplicare a art. 6 în materie penală; Criterii pentru stabilirea caracterului penal al unui
proces; Noțiunea de acuzație penală; Garanțiile procesului penal echitabil: garanțiile generale și
garanțiile speciale (prezumția de nevinovăție; dreptul la tăcere; dreptul de a fi informat cu privire
la acuzație; dreptul de a i se acorda timpul şi facilitățile necesare pregătirii apărării; dreptul la
apărător; dreptul de a interoga martorii; dreptul la asistența gratuită a unui interpret); Practica
CtEDO în materia contravențiilor; Corelația cu dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori
(Art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție)
Analiză jurisprudenţă CtEDO relevantă
Rezolvare cazuri practice
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ATELIER 3 - 3 ORE

Programa analitică
(tematica)

Dreptul la libertate şi siguranţă
Domeniul de aplicare a art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
Privarea de libertate – concept; Legalitatea privării de libertate; Obligațiile statelor în aplicarea art.
5;
Cazurile în care libertatea unei persoane poate fi îngrădită; Garanțiile acordate persoanelor private
de libertate în lumina art. 5 din Convenție;
Corelația dreptului cu libertatea de circulație (Articolul 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție);
Analiză jurisprudenţă CtEDO relevantă
Rezolvare cazuri practice
Dreptul la respectarea proprietății bunurilor
Domeniul de aplicare a art. 1 din Primul Protocol Adițional al Convenției; Noțiunea de “bun” în
accepțiunea CEDO; Proba dreptului de proprietate în fața CtEDO;. Tipuri de ingerință; Condițiile
ingerinței în exercițiul dreptului; Obligațiile statelor în domeniul art. 1 din Protocolul 1 al Convenției;
Marja de apreciere a statului și principiul subsidiarității în jurisprudenţa CtEDO în materia
proprietății; reglementarea folosinței bunurilor; diminuarea unor indemnizații sau drepturi salariale;
Specificitatea cazurilor românești la CtEDO;
Analiză jurisprudenţă CtEDO relevantă
Rezolvare cazuri practice
ATELIER 4 - 3 ORE
Dreptul la respectarea vieții private și de familie
Domeniul de aplicare a art. 8 CEDO. Noțiunea de viață privată; noțiunea de viață de familie;
noțiunea de domiciliu; noțiunea de corespondență; Conținutul dreptului; Condițiile ingerinței în
exercițiul dreptului; Obligaţiile statelor în materia art. 8 din Convenție;
Analiză jurisprudenţă CtEDO relevantă
Rezolvare cazuri practice
Libertatea de exprimare
Domeniul de aplicare a art. 10 CEDO; Conţinutul libertății de exprimare : libertatea de opinie;
libertatea de a comunica informații și idei; libertatea de a primi informații și idei; libertatea presei;
libertatea de a difuza programe radio și tv; Limitele libertății de exprimare; Obligaţiile statelor în
domeniul art. 10 din Convenție; Condițiile ingerinței în exercițiul dreptului; Marja de apreciere a
statului și principiul subsidiarității în jurisprudenţa CtEDO în materia art.10;
Analiză jurisprudenţă CtEDO relevantă
Rezolvare cazuri practice
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Surse electronice:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home (European Court of Human Rights –
database)
https://www.coe.int/web/help/home (Human Rights Education for Legal Professionals)
http://help.elearning.ext.coe.int/

Lista materialelor
didactice necesare

Suportul de curs
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Ponderea în notare, exprimată in %
{total=100%; se completează numai elementele
care sunt incidente)

La evaluare se iau în considerare:

30 %

- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor

Nu este cazul

- rezultatele obținute la testarea scrisă
- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor

30 %

- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.

40%
Nu este cazul

- alte activităţi (precizaţi) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerinţe minime pentru promovare:
-

Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu;
Stăpânirea acceptabilă a categoriilor și conceptelor fundamentale;
Răspunsurile să nu cuprindă erori grave;
Activitate minimă la activitățile practic-aplicative;
Cerință de prezență stabilită de formator*:
(a se completa, dacă este mai mare decât minimul regulamentar) %

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50%

Data completării:

Formatori
Diana Botău
Laura-Florentina Retegan
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