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Capitolul I 

NO IUNI GENERALE DESPRE PROCLAMAREA EUROPEAN   

A DREPTURILOR OMULUI 

1. Consiliul Europei i proclamarea drepturilor omului 

crearea pe continentul european a unui spa iu comun al democra iei i dreptului în 

scopul respect rii valorilor fundamentale: drepturile omului, democra ia pluralist  i statul 

de drept

Conven ia  sau 

Conven ia european

temelia înse i a justi iei i a 

Dic ionar  

www.coe.int Protec ia european  i 

interna ional  a drepturilor omului



p cii în lume i a c ror men inere se bazeaz  (...) pe un regim cu adev rat democratic (...) 

i pe o concep ie comun  i un respect comun al drepturilor omului din care acestea 

decurg

patrimoniul comun de idealuri i tradi ii politice respectarea libert ii preeminen a 

dreptului

Dispozi ii diverse

Drept european i interna ional al drepturilor omului

Dic ionar

 Ibidem

Dictionnaire des droits fondamentaux

Dic ionar  



 

 op. cit.  

www.coe.int

www.coe.int



2. Curtea European  a Drepturilor Omului 

„Principiul neretroactivit ii legii penale” infra

op. cit.

Dic ionar  



 

2.1. Organizarea i func ionarea Cur ii 

cea mai înalt  reputa ie moral s  în-

truneasc  condi iile cerute pentru exercitarea unor înalte func ii judiciare sau s  fie juri ti 

având o competen  recunoscut

Judec torul î i exercit  mandatul cu titlu individual  

gender balance



2.2. Procedura în fa a Cur ii 

jurispruden  bine stabilit



 

www.echr.coe.int



Satisfac ia (repara ia) echitabil  

restitutio 

in integrum

Dic ionar

Salah c. Olandei Nagmetov c. Rusiei

Brum rescu c. României Papamichalopoulos .a. c. 

Greciei

Cump n  i Maz re c. României

Z. .a. c. Marii Britanii

Zengin c. Turciei Nikolova c. Bulgariei Vl du  c. României

Sargsyan c. Azerbaidjanului

Ibidem



 

2.3. Executarea hot rârilor Cur ii Europene a Drepturilor Omului 

Kuric .a. c. Sloveniei

Sargsyan c. Azerbaidjanului

Ibidem

Dic ionar

www.coe.int

Dic ionar



sui generis

Mammadov c. Azerbaidjanului

Ilgar Mammadov c. Azerbaidjanului

„bun -credin ” „concluziile i spiritul” 

M surile cu caracter individual i m surile cu caracter general 

M surile cu caracter individual 

Ibidem

Ilgar Mammadov c. Azerbaidjanului



 

restitutio in integrum

restitutio in integrum

restitutio in 

integrum

restitutio in integrum

restitutio in integrum

Dic ionar

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Ibidem


