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CURS SEMI-PRESENCIAL SOBRE EL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS

■ El Conveni Europeu per la Salvaguarda dels Drets Humans i les 
Llibertats Fonamentals i la seva interpretació
Els orígens i les característiques generals del Consell d’Europa
El Conveni Europeu per la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals 
El Tribunal Europeu de Drets Humans
Dates: Del 31 de març al 13 d’abril
On: www.aulaidhc.org
A càrrec de Jaume Saura, professor de Dret Internacional Públic

■

■

 El procediment davant del Tribunal Europeu de Drets Humans: 
  de la presentació de la demanda a la sentència

La presentació de demandes: qüestions de competència i requisits d’admissibilitat 
de les demanada, el formulari de la demanda, representació processal i 
assistència lletrada, l’idioma, l’examen d’admissibilitat i el fons de la demanda
La naturalesa, els efectes i l’execució de les sentències del TEDH
Dates: Del 13 d’abril al 30 d’abril de 2014
On: www.aulaidhc.org
A càrrec de Guillem Cano, lletrat del TEDH

La jurisprudència i el futur del TEDH
Dates: Divendres, 9 de maig de 17 a 20 h. 
On: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
(c/Ausiàs March, 40, 08010 Barcelona).
A càrrec de Josep Casadevall, jutge andorrà al TEDH, i Luis López Guerra, 
jutge espanyol al TEDH, 

La presentació de demandes davant del TEDH: qüestions més pràctiques. 
Examen de casos pràctics
Dates: Dissabte, 10 de maig de 10 a 19 h 
On: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
(c/Ausiàs March, 40, 08010 Barcelona).
A càrrec de Benet Salellas, advocat, i Guillem Cano, lletrat del TEDH

PROGRAMA:



■

■

■

■

■

 GUILLEM CANO, 
lletrat del TEDH i membre de la junta de l’Institut de Drets Humans de Catalunya 
des de 2005. Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, on va ser professor 
de Dret Internacional del 2003 al 2005. Des de 2005 forma part de l’equip jurídic 
del TEDH, a la divisió d’investigació i servei del Jurisconsult. Autor de nombroses  
publicacions sobre la jurisprudència del TEDH. 

JOSEP CASADEVALL, 
jutge andorrà al TEDH. Llicenciat en Dret per la Universitat 
de Madrid. Entre 1970 i 1980, va servir com a secretari general del Comú 
d'Andorra la Vella. Ocupà el càrrec de secretari general del Col·legi d'Advocats 
d'Andorra abans d’ocupar-ne el càrrec de president el 1993. També va ser professor 
de Dret entre 1985 i 1998 a la Universitat Espanyola a Distància. Des de 1998 es 
jutge al TEDH, on ha ocupat els càrrecs de vicepresident de la secció I, de la 
secció IV i president de la secció III. A partir de 2011 ocupa el càrrec de 
vicepresident del TEDH.

LUIS LÓPEZ GUERRA, 
jutge espanyol al TEDH. Doctor en Dret per la Universitat de Madrid. De 1982 al 
1986 va ser lletrat del Tribunal Constitucional, magistrat  i vicepresident del mateix 
tribunal del 1992 al 1995. Durant el mateix període va exercir de representant i 
expert a la Comissió de Venècia del Consell d’Europa. De 2004 a 2007 va ser secretari 
d’estat de Justícia en el Ministeri de Justícia i des de 2008 és jutge del TEDH.

BENET SALELLAS I VILAR, 
advocat. Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona 
i diplomat en estudis avançats en Dret Penal per la Universitat Pompeu Fabra. 
Exerceix d'advocat des de l'any 2003 i ha actuat en diverses ocasions al TEDH 
com en el cas dels independentistes torturats l'any 1992 (cas Martínez Sala i altres 
contra Espanya) i del bloc de la PAH de Salt (cas Ceessay Cessay contra Espanya), 
entre d'altres.

JAUME SAURA, 
professor de Dret Internacional Públic i president del Institut de 
Drets Humans de Catalunya. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona on 
exerceix de professor titular de Dret i Relacions Internacionals. El seu camp 
d’investigació són els sistemes internacionals de protecció dels drets humans, 
sobre el que ha publicat nombroses articles.

Els estudiants comptaran durant tot el curs amb el recolzament de una tutora, 
Lidia Serrano, responsable de formació de l’IDHC. 

PROFESSORAT:

CURS SEMI-PRESENCIAL SOBRE EL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS



Les unitats teòriques del curs es desenvolupen en la plataforma de formació virtual 
aulaIDHC.org. Els participants podran fer un seguiment del curs segons les seves 
necessitats, fent servir els materials docents i altres materials complementaris i 
les eines de participació com el fòrum i la sala de debat. L’aulaIDHC.org disposa de 
nombrosos recursos docents que fomenten la interacció entre els estudiants i el 
professorat, així com la participació i l’aprofitament de les unitats. També es realitzarà 
virtualment un exercici per posar en pràctica el coneixements adquirits. 

Les unitats teòriques es complementen amb dues sessions presencials, el 9 i 
10 de maig, centrades en les qüestions més pràctiques. A la primera sessió 
s’abordarà la jurisprudència del TEDH, a càrrec de dos jutges del TEDH. A la segona 
sessió presencial es treballarà de forma pràctica la presentació d’una demanda davant 
del TEDH i s’estudiaran casos reals amb el suport d’un funcionari del TEDH i d’un 
advocat amb àmplia experiència en la presentació de casos al TEDH.

Curs de formació teòric-pràctic pels advocats col·legiats i les advocades col·legiades 
a un dels 14 Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Col·legi d’Advocats d’Andorra, 
el Col·legi d’Advocats de Perpinyà i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
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METODOLOGIA:

A QUI VA 
DIRIGIT: 
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Dates i durada: Del 31 de març al 12 de maig. Per a les unitats virtuals 
s’estima una dedicació de 40 hores, més les dues sessions presencials 
del 9 i 10 de maig (veure programa)

Preu: 195 € (inclou àpats el dies de sessions presencials el 9 i 10 de maig) 

Inscripció: La inscripció es realitzarà mitjançant el formulari disponible a 
l’aulaIDHC.org
El període d'inscripció està obert fins que s'hagin cobert el nombre màxim 
de places (30)
Es necessari especificar al formulari de preinscripció, a l'apartat de professió, 
el número de col·legiat/-ada i el Col·legi d'Advocats al que es pertany.

Places limitades: 30

Organitza: IDHC + Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 

INFORMACIÓ
PRÀCTICA:

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA
Av. Meridiana 32, ent.  |  08018 Barcelona  |  

T +34 93 119 03 72  |  institut@idhc.org  |  www.idhc.org

INFORMACIÓ DE CONTACTE:


