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Prefaţă
Publicarea lucrării de faţă urmăreşte acoperirea necesităţii
minorului, acela de a avea drepturi, indiferent de etnie,
naţionalitate, sex, vârstă, religie, boală, handicap şi alte criterii.
Pe lângă dreturi, minorul trebuie să aibă şi obligaţii pe care
trebuie să le respecte indiferent de etnie, naţionalitate, sex, vârstă,
religie, boală, handicap şi alte criterii.
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a dobândit
aplicabilitate directă în dreptul intern în ce priveşte drepturile
minorului, astfel devine o obligaţie pentru magistraţi şi avocaţi,
dar şi pentru cadrele didactice şi studenţii facultăţilor cu profil
juridic, cercetători şi pentru toţi cei investiţi cu atribuţii în
administarrea legii, dar şi părinţilor care trebuie să le respecte
acorde demnitate minorului.
Această publicaţie vizează protecţia juridică a persoanei
umane. Aceasta, în esenţă reglementează raporturile divergente şi
consacră dreptul unei ersoane fără discriminare.
“ Nici un om liber nu va fi închis sau nimicit în vreun
fel fără a fi judecat în mod legal de egalii săi potrivit legilor
ţării“ . În această formulare se observă germenii dreptului la
viaţă şi la liberatate, precum şi rudimente ale dreptului la un
proces echiatbil, în principal la consacrarea principiului legalităţii
infracţiunilor şi pedepselor
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CONSIDERAŢII GENERALE
Capitolul I
1. Ce este Curtea Europeană a Drepturilor
Omului?
Se poate spune ca pe bună dreptate se poate numi Ţara
făgăduinţei unde nu ajungi decât rar, după un maraton de
procedură se vor lamenta pledanţii.
Singurul organ juridic autentic, creat de Convenţia pentru
apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale1, vor
preciza juriştii.
Prima Jurisdicţie internaţională de protecţie a Drepturilor
fundamentale vor aminti istoricii.
Ultimul bastion al democraţiei vor afirma oamenii politici.
Nici ineaxacte, nici exclusive, aceste formule permit în mod
sigur definirea Curţii de la Strasbourg, dar nu ne-ar putea face să
uităm faptul că aceasta din urmă rămâne adesea ignorată de
marele public.
Elaborată în cadrul Consiliului Europei şi semnată la Roma,
la 4 noiembrie 1950, de către reprezentanţii a 11 Guverne
Europene, Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor fundamentale, a intrat în vigoare la 3 Septembrie
1953.
Convenţia consacra, pe de o parte, o serie de drepturi civile
şi politice şi stabilea pe de altă parte, un sistem urmărind să
1 În mod obişnuit denumită Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului ( pe scurt Convenţia ).
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garanteze respectarea, de către statele contractante, a obligaţiilor
pe care şi le-au asumat.
Trei instituţii îşi împărţeu responsabilitatea acestui control:
-Comisia Europeană a Drepturilor Omului (instituită în
1954)
-Curtea Europeană a Drepturilor Omului (instituită în
1959)
-Comitetul de Miniştrii al Consiliului Europei, compus din
miniştri de externe ai statelor membre sau din reprezentanţi ai
acestora.
Potrivit Convenţiei din 1950, statele contractante şi acolo
unde acestea acceptaseră dreptul de recurs individual, persoanele
particulare puteau sesiza Comisia cu petiţii îndreptate înpotriva
statelor contractante ce socoteau că le-ar fi viloat drepturile
garantate prin Convenţie. Petiţiile făceau mai întâi obiectul unei
examinări prelliminare de către Comisie, care statua cu privire la
adminisibilitatea acestora, asigurându-se mai ale toate căile de
atac fuseseră epuizate şi că termenul de 6 luni care recurge de la
respingerea ultimului recurs nu era depăşit.
Acele petiţii care erau reţinute făceau mai întâi obiectul
unei tenative de reglementare pe cale amiabilă.
În cazul unui eşec, Comisia ăntocmea un raport care
stabilea faptele şi formula un aviz cu privire la fondul cauzei.
Raportul era trimis Comitetului de Miniştri.
Acolo unde statul pârât accepta juridicţia obligatorie a
Curţii, Comisia şi orice stat contractant în cauză dispunea de un
interval de timp de trei luni, socotit de la data transmiterii
raportului către Comitetul de Miniştri, pentru a aduce cazul în
faţa Curţii, ca aceasta să dea o decizie definitivă şi obligatorie în
respectiva materie.
Persoanele particulare nu erau admise să sesizeze Curtea.
Dacă o cază nu era diferită Curţii, Comitetul de Miniştrii
era cel care decidea dacă avusese sau nu loc o violare a
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Convenţiei, fiind şi cel care acorda victimei, dacă era cazul, o
satisfacţie echitabilă.
Tot Comitetul de Miniştrii era cel care răspundea şi de
supravegherea executării hotărârilor Curţii.
Din anul 1950 au fost adoptate 11 protocoale.
Anumite protocoale au adăugat nişte drepturi şi libertăţi
celor consacrate de Convenţie.
Aceste protocoale dădeau Curţii puterea de a emite avize
consultative.
Alt protocol a deschis pentru petiţionarii individuali
posibilitatea de a deferi Curţii cauzele lor, sub rezerva ratificării
sale de către statul pârât şi de acceptare a sesizării de către un
Comitet de filtrare.
Alte protocoale au avut legătura cu organizarea instituţiilor
instituite de către Convenţie şi cu procedurace trebuie urmată în
faţa acestora, ele amendau Convenţia.
Un alt protocol aducea o restructurare a mecanizmului de
control stabilit prin Convenţie.
El a fost deschis spre semnare la 11 mai 1994 şi a intrat în
vigoare la I noiembrie 1998, după ce a fost ratificat de ansamblul
statelor contractante.
El urmărea în special să confere mecanizmului în cauză
următoarele caractere: obligatoriu, prin abolirea cayelor facultative
ale fostelor articole 25; I 46 ale Convenţiei deschis fără restricţii
persoanelor particulare- simplificat datorită înlocuirii Comisiei şi
Curţii printr-oi instituţie unică: totul judiciar, graţie abolirii
atribuţiilor jurisdicţionale ale Comitetului de Miniştri, permanent,
judecătorii de la noua Curte fiind chemaţi să lucreze cu normă
întreagă pentru aceasta.. Un accent deosebit se punea pe numărul
de cazuri supuse organului Convenţiei, creşterea considerabilă
începând cu debutul anilor 1980 şi accentuată în anii 1990 prin
aderarea majorităţii statelor din Europa Centrală şi de Est.
Se punea în discuţie reducerea tratării cazurilor în chestiune.
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