IRINA MOROIANU ZLĂTESCU

Drepturile omului – un
sistem în evoluţie

Institutul Român pentru Drepturile Omului

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
MOROIANU ZLĂTESCU, IRINA
Drepturile omului: un sistem în evoluţie / Irina
Moroianu Zlătescu – Bucureşti: Editura I.R.D.O., 2007
ISBN 978-973-9316-64-4
342.7

Institutul Român pentru Drepturile Omului
Bucureşti, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 21
Telefon: 3114921
e-mail:office@irdo.ro

I.S.B.N. 978-973-936-64-4

IRINA MOROIANU ZLĂTESCU

Drepturile omului – un
sistem în evoluţie

Institutul Român pentru Drepturile Omului
Bucureşti 2007

CUVÂNT ÎNAINTE
Dacă importanţa unui cadru juridic intern adecvat standardelor internaţionale
şi a unor proceduri şi practici corespunzătoare este incontestabilă, nu este mai puţin
adevărat că atunci când se recurge la mijloacele judiciare avem de a face cu un eşec în
ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului. Un domeniu în care rolul
legislativului, al executivului şi al tribunalelor este limitat, prin excelenţă, sau chiar
inexistent în cazul tribunalelor, de pildă, îl reprezintă mal buna cunoaştere şi
conştientizare a drepturilor omului, inclusiv a sistemului european de protecţie a
acestora, atât de către autorităţile publice, cât şi de către marele public, subiecţi ai
drepturilor şi beneficiari ai protecţiei acestora.
În schimb, un rol cheie le revine aici instituţiilor naţionale, independente,
echidistante, create prin lege, cu dispoziţii ce prevăd garanţii ale acestei independenţe
şi echidistanţe, cu atribuţii specifice, indiferent de denumirea pe care o poartă —
institute, centre, comisii, ombudsman etc. Ele pot contribui efectiv la formarea şi
informarea persoanelor din structurile şi instituţiile publice cu îndatoriri în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor omului — legislative, executive, juridice,
educaţionale etc, la nivel naţional, regional şi local — cu privire la sistemul
internaţional al drepturilor omului, dispoziţiile tratatelor pentru apărarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale, mecanismele de protecţie şi funcţionarea acestora, precum
şi la obligaţiile asumate de România, ca stat parte, privind respectarea normelor şi
standardelor internaţionale, abţinerea de la încălcarea drepturilor şi libertăţilor şi
adoptarea acelor măsuri afirmative, strategii, programe şi proiecte în măsură să
confere efectivitate exercitării acestor drepturi şi libertăţi.
În ceea ce priveşte marele public, instituţiile naţionale pot contribui, în mod
constant şi continuu, la furnizarea informaţiei, facilitarea accesului la aceasta şi
promovarea înţelegerii şi a atitudinilor corecte.
Pe de altă parte, societatea civilă — compusă din organizaţii
neguvernamentale, într-un evantai larg şi divers, sindicate şi mass-media — are un
imens potenţial şi o contribuţie consistentă la informarea, formarea şi educaţia în
domeniul drepturilor omului, contribuţie pe care şi-o aduce prin mijloace specifice
fiecăreia dintre componentele sale, dar şi la crearea unui climat favorabil respectării
drepturilor omului; de asemenea, societatea civilă exercită o puternică presiune asupra
factorilor de decizie de natură să impulsioneze adoptarea acelor măsuri legislative,
instituţionale şi de alt ordin care sunt necesare pentru progresul consacrării şi
respectării efective a drepturilor şi libertăţilor înscrise în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului şi în tratatele care constituie, împreună cu mecanismele pe care le
instituie, sistemul internaţional al drepturilor omului.
Între organismele statale şi societatea civilă, instituţiile naţionale trebuie să
îndeplinească — şi îndeplinesc — o funcţie pe care unii o numesc de "punte", iar alţii
de "articulaţie", realizând prin parteneriate atât cu entităţi statale, cât şi
neguvernamentale un cadru de dialog şi de conlucrare în interesul comun al înaintării
pe calea anevoioasă, dar generoasă a respectului efectiv al drepturilor omului.
De aceea, crearea şi dezvoltarea unor asemenea organisme, promovarea şi
protecţia nejudiciară a drepturilor omului au stat şi stau în atenţia Organizaţiei
Naţiunilor Unite şi a organizaţiilor regionale, între care, în avangardă, se află
Consiliul Europei.
Avem în vedere numeroasele rezoluţii şi recomandări pe această temă.
Chiar dacă interesul pentru instituţiile naţionale este un fenomen relativ recent,
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preocuparea iniţială a Naţiunilor Unite datează încă din 1946, când această temă a fost
tratată pentru prima dată de Consiliul economic şi social.
În 1960, Consiliul economic şi social adopta o rezoluţie prin care era
recunoscut rolul unic al instituţiilor naţionale în promovarea şi protecţia drepturilor
omului şi invita guvernele să încurajeze formarea şi susţinerea unor asemenea
organisme.
În urma unui Seminar ţinut la Geneva în 1978, au fost aprobate liniile
directoare şi identificate principalele funcţii ale instituţiilor naţionale, complementare
celor ale structurilor existente şi de natură să sporească eficienţa sistemelor naţionale
de promovare şi protecţie a drepturilor omului.
Dar un interes stăruitor şi constant pentru această temă s-a manifestat în
special în ultimii zece ani. În 1991 avea loc la Paris prima reuniune internaţională
tehnică asupra instituţiilor naţionale de promovare şi protecţie a drepturilor omului.
Concluziile acestui seminar au fost reţinute şi valorificate prin Rezoluţia nr. 54/1992 a
Comisiei ONU a Drepturilor Omului, intitulată Principiile referitoare la statutul
instituţiilor naţionale, pe scurt "Principiile de la Paris", iar, ulterior, Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite le-a aprobat prin Rezoluţia nr. 48/134 din 20 decembrie
1993. Conform acestui document, ce încurajează statele membre să creeze sau să
consolideze instituţiile naţionale, acestora trebuie să li se confere un mandat cât mai
amplu posibil în promovarea şi protecţia drepturilor omului.
Atât prin Declaraţie, cât şi prin Programul de acţiune, adoptate de Conferinţa
mondială de la Viena din 1993 s-a reafirmat rolul primordial ce revine instituţiilor
naţionale, "în special în calitatea lor de consilieri ai autorităţilor competente, în
acţiunea care urmăreşte să remedieze violările acestor drepturi, precum şi în privinţa
difuzării de informaţii cu privire la drepturile omului, la educaţia în acest domeniu".
Conferinţa recomanda Naţiunilor Unite programe de asistenţă pentru state în
crearea unor astfel de instituţii, stimularea cooperării dintre ele şi cu organizaţiile
regionale, reuniuni periodice sub auspiciile Centrului pentru drepturile omului, ţinând
cont de "Principiile privind statutul instituţiilor naţionale" şi recunoscând faptul că îi
revine fiecărui stat alegerea cadrului celui mai bine adaptat la nevoile sale specifice la
nivel naţional".
Comisia ONU a drepturilor omului a adoptat o serie întreagă de texte pe
această temă, între care Rezoluţia 40 din 9 aprilie 1997.
La rândul său, Comitetul Director pentru drepturile omului al Consiliului
Europei a luat în discuţie rolul instituţiilor naţionale încă din anii '80. În urma unui
seminar asupra mijloacelor nejudiciare de protecţie şi promovare a drepturilor omului
organizat de Consiliul Europei în cooperare cu Universitatea din Siena în 1982 (28 —
30 octombrie), Comitetul a acordat o atenţie deosebită ideii unei recomandări cu
privire la instituţiile naţionale.
Statele europene au fost încurajate să creeze asemenea instituţii prin Rezoluţia
nr. 2, adoptată la Primele reuniuni europene ale instituţiilor naţionale pentru
promovarea şi protecţia drepturilor omului ce au avut loc la Strasbourg în perioada 7
—9 noiembrie 1994, din iniţiativa Comisiei naţionale pentru drepturile omului din
Franţa, sub auspiciile Consiliului Europei, după cum Cea de-a doua reuniune, din 20
—22 ianuarie 1997 de la Copenhaga a subliniat necesitatea de a promova rolul,
funcţiile şi identitatea acestor instituţii şi de a întări cooperarea dintre ele.
În urma Declaraţiei de la Copenhaga, Comitetul Director pentru Drepturile
Omului al Consiliului Europei a reluat mai vechile sale preocupări privind un proiect
de recomandare, care în opinia sa trebuie să adopte o abordare largă incluzând toate
tipurile de instituţii independente. Proiectul de recomandare a fost supus aprobării
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Comitetului de Miniştri, în iunie 1997, însoţit de un proiect de rezoluţie al
Comitetului de Miniştrii asupra cooperării dintre instituţiile naţionale, precum şi
dintre acestea şi Consiliul Europei.
Ambele documente au fost adoptate la 30 septembrie 1997 la cea de-a 602-a
reuniune a delegaţilor miniştrilor (V. Recomandarea nr. R (97) 14 şi Rezoluţia (97)
II).
Învăţarea drepturilor omului, pe de o parte, şi cercetarea drepturilor omului, pe
de altă parte, constituie, aşa cum se arăta în Recomandarea R (79) 16 a Comitetului de
miniştri din Consiliul Europei, mijloace adecvate pentru asigurarea unui respect sporit
pentru drepturile omului, printr-o mai bună cunoaştere a acestora.
În scopul dezvoltării învăţării drepturilor omului este necesară promovarea, pe
plan naţional, a cercetărilor în domeniul drepturilor omului.
Aceste cercetări, se preciza în Recomandarea amintită mai sus, nu trebuie să
vizeze doar problematica Convenţiei europene a drepturilor omului şi a Cartei sociale
ci şi protecţia şi dezvoltarea drepturilor omului pe plan naţional şi internaţional, atât
regional, cât şi universal; de asemenea, este necesar ca ele să nu se limiteze la studii
juridice, ci să trateze şi aspecte istorice, sociologice, psihologice şi economice ale
drepturilor omului, precum şi raporturile dintre drepturile omului şi deontologia
profesională.
În acest context internaţional şi din aceste motive a luat fiinţă în 1991 Institutul
Român pentru Drepturile Omului, creat prin lege ca instituţie naţională cu atribuţii de
formare, informare, documentare, cercetare şi consultanţă. Aceeaşi lege, conform
normelor internaţionale în materie, stipula independenţa institutului şi prevedea
garanţii ale acestei independenţe.
În contextul intern era cel la care se referea într-o alocuţiune a sa ministrul
afacerilor externe, în ziua de 21 octombrie 1990, la consultările privind înfiinţarea
Institutului, când spunea: "În condiţiile de astăzi din România, Institutul Român
pentru Drepturile Omului este chemat să umple golul existent între prevederile
legislative şi militantismul pentru drepturile omului, cu o instituţie capabilă să le
sprijine pe amândouă".
La consultări au fost invitaţi şi au participat experţi internaţionali. În
elaborarea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea institutului, s-a avut
în vedere experienţa internaţională în acest domeniu şi a unor ţări cu tradiţie
democratică neîntreruptă, importanţa informării publice privind standardele şi
instrumentele în materia drepturilor omului, inclusiv a formării persoanelor ce deţin
responsabilităţi specifice în promovarea şi protecţia drepturilor omului.
Este cert că ceea ce s-a întreprins atunci, la foarte scurtă vreme de la momentul
de cotitură al istoriei României din decembrie 1989, a fost necesar şi a dat roade.
Activitatea de educaţie şi învăţare este una de durată, dar şi cu efecte pe
termen lung.
Aşa cum se arată în Preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului,
toate popoarele şi naţiunile trebuie să tindă spre idealul comun proclamat prin acest
document solemn şi să se străduiască ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte
respectul pentru toate drepturile şi libertăţile persoanelor.
Dacă privim în urmă, la situaţia din 1990, după zeci de ani în care drepturile
omului erau un subiect tabu, în care cunoştinţele despre drepturile omului la nivelul
populaţiei ţării erau aproape de cota zero, ne putem da seama cu uşurinţă de
progresele care s-au făcut.
În aceste progrese, Institutul Român pentru Drepturile Omului are propria sa
contribuţie, prin activitatea de formare, informare, cercetare şi consultanţă pe care a
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desfăşurat-o şi o desfăşoară.
În acelaşi timp, Institutul participă alături de instituţiile naţionale cu acelaşi
profil din diverse ţări la dezbaterea europeană şi la circuitul internaţional de informaţii
în materia drepturilor omului.
Cu cât promovarea drepturilor omului este mai eficientă şi educaţia în
respectul acestor drepturi, al demnităţii umane dă roade la o scară mai largă a
societăţii româneşti, cu atât mai puţine vor fi încălcările acestor drepturi şi nevoia de a
le proteja şi a repara daunele.
În acest efort de durată, Institutului Român pentru Drepturile Omului îi revine
un rol specific, rol ce înţelege să şi-l îndeplinească în parteneriat cu organismele
guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale.
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APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ISTORICĂ A DREPTURILOR
OMULUI
Problematica drepturilor omului1 s-a ridicat în anii ce au urmat celui de-al
doilea război mondial la nivelul unui autentic fenomen politic, social, juridic, cu
implicaţii, practic, în toate domeniile existenţei umane; rădăcinile sau prefigurările ei
se pierd însă în negura vremurilor. Se poate considera istoria drepturilor omului ca
fiind indisolubil legată de însăşi istoria comportamentului interuman, chiar ca o
componentă a acesteia. Căutarea surselor, a normelor care le guvernează începe cu
studierea tradiţiilor, a obiceiurilor, a primelor mărturii scrise, a urmelor arheologice.
Geneza drepturilor omului, care coboară până în zorile antichităţii, trece prin
veacurile Evului Mediu, se dezvoltă prin contribuţia importantă a secolelor
XVII-XVIII, pentru ca anii ce au urmat celui de-al doilea război mondial să le dea
contur definitiv. O datare a celor mai vechi urme nu este posibilă; descifrarea lor
trebuie căutată în concepţia despre lume a oamenilor, în relaţia om-divinitate şi
evident în relaţia putere-om. Din amândouă au izvorât comandamentele morale, adică
atitudinile umane care definesc buna (sau reaua) conduită, care prescriu reguli de
comportament cărora oamenii trebuie să li se supună, să li se conformeze în
raporturile dintre ei.
Abordarea ştiinţifică din acest punct de vedere trebuie să plece de la două
premise: una, de la constatarea sociabilităţii naturale a persoanei umane, alta, de la
constatarea că puterea este inerentă oricărei formaţiuni, chiar dacă tipul de organizare
este diferit.
Evident, istoria emancipării omului cuprinde un proces lung, dramatic, ce a
privit toate popoarele şi a avut ca motor câteva principii fundamentale, de drept şi de
libertate, care sunt patrimoniul moral al umanităţii. Este vorba de principii care s-au
maturizat în mintea unor reformatori savanţi, principii care pe parcurs s-au ordonat în
sisteme coerente din care s-a născut dreptul modern si astfel s-au stabilit privilegiile
omului în cadrul îndatoririlor lui, printr-o trecere lentă, greoaie dar progresivă, spre
ceea ce avea să însemne un adevărat triumf al drepturilor omului.
Trecerea a fost lentă şi greoaie fiindcă omenirea a avut o istorie orânduită prin
lupte şi violenţe, prin conflicte între oameni, între popoare, între naţiuni, între state şi
coaliţii de state.
Trecerea a fost progresivă în toate domeniile — social, politic, ştiinţific,
tehnologic, economic. Progresul a fost marcat de discontinuităţi, de injustiţii, de
suferinţe şi convulsii. Astăzi violenţa este încă prezentă în lume, pe continentul
nostru, pe cel african, asiatic şi american.
Şi totuşi, datorită acestui progres, forţa brută a fost şi este înlocuită treptat, sub
imperiul raţiunii, de înalte principii de drept: libertate, egalitate, solidaritate.
Societatea umană a căpătat conştiinţa că un progres adevărat şi durabil nu se va putea
produce decât prin depăşirea dificultăţilor.
Istoria emancipării omului trebuie văzută mai întâi ca o istorie a gândirii, mai
mult decât o istorie a instituţiilor sociale, politice, economice.
Desigur că nu se poate trece în revistă tot ce au gândit filozofii moralişti,
juriştii, oamenii politici despre drepturile omului. Se pot însă repera, în ideile şi
realităţile timpului, elemente care le pot lumina, care le-au dat raţiunea de a fi şi
1

V. Irina Moroianu Zlătescu, Radu Constantin Demetrescu, Din istoria drepturilor omului, IRDO,
ANUROM, Bucureşti, 2005, p. 3-28.
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mijloace de dezvoltare.
O sumară perspectivă asupra unei asemenea problematici poate pune în
evidenţă perenitatea acesteia.
Fiinţa umană este prezentă în vestigiile primelor comunităţi din lume, primelor
civilizaţii, în reprezentări antropomorfice, unele dintre ele autentice realizări artistice,
cum ar fi celebrele statuete de la Cernavodă — Gânditorul şi Femeia -capodopere ale
artei universale, create cu aproximativ cinci mii de ani în urmă, sau vasul antropomorf
Zeiţa de la Vidra, sau creaţii pe care cercetările arheologice le-au descoperit pe tot
cuprinsul continentului euroasiatic, în America, Africa şi Australia, statuete,
morminte, lăcaşuri şi construcţii de cult ş.a.
Fiinţa umană este prezentă în epopeea lui Ghilgameş din Babilon, din prima
jumătate a mileniului II î.Hr., în primele legislaţii, cum ar fi Codul lui Hamurabi
(aprox. 1700 de ani înainte de Hristos) — regele semit al Imperiului Babilonian -în
care sunt reglementate raporturi sociale, sunt promovate reguli de dreptate socială
străbătute de un spirit umanitar, fără egal la vremea respectivă. Considerat de unii ca o
primă mărturie scrisă a recunoaşterii legale a unui drept fundamental al omului este
micul cilindru de argilă, în care, cu semne cuneiforme, a fost gravat edictul prin care
Cyrus cel Mare (534 Î.Hr.), după cucerirea Babilonului, a acordat evreilor libertatea
cultului şi posibilitatea acestora de a se întoarce în ţara lor pentru a-l practica.
Fiinţa umană este prezentă şi în marile epopei indiene, Vedele, cu cele peste
100.000 de versuri, Upanişadele (circa 560-480 î.Hr.), Sutrele, din care fac parte: un
fel de manual juridic, Dharma-Sutra, un fel de tratat erotic, Karma-Sutra ş.a.,
Mahabharata, Ramayana, Purana, cu cele 1.000.000 de versuri ale sale, şi numărul lor
poate continua nu numai pe terenul culturii indiene, ci şi în vechea civilizaţie şi
cultură egipteană, cum sunt Cartea Morţilor, un adevărat cod moral de comportament
al omului în viaţă, sau învăţăturile lui Ptah-Hotep ş.a., în care omul apare în relaţie cu
realităţile profunde ale sufletului uman. Fiinţa umană este prezentă în textele
Vechiului Testament, pătrunse de principii etice, de organizare socială, de organizare
legislativă, cu o înaltă religiozitate.
Gândirea budistă (Buda Sakyamunii a trăit cu aprox. 2500 de ani în urmă în
India) caută remedii spirituale relelor care bântuiau pe oameni. În concepţia budistă
nu numai oamenii sunt egali ci toate fiinţele sunt egale în demnitate şi valoare. Dacă
nu sunt liberi, ei pot să devină. Toţi au drept la respect şi nimic nu poate justifica un
atentat la viaţa lor, exploatarea şi umilirea lor. Buda respinge discriminarea dintre
fiinţe, căci diferenţele existente sunt momentane şi interşanjabile. În consecinţă, sunt
trataţi la egalitate bogaţii şi săracii, regii şi cerşetorii, bărbaţii şi femeile, singurul
criteriu de ierarhie fiind vârsta precum şi meritul personal.
S-a afirmat că protecţia drepturilor omului îşi are originea îndepărtată in
instituţiile Greciei clasice2.
Alţii au găsit urme de respect pentru drepturile omului în unele societăţi din
Africa precolonială. O înţelepciune populară din vechiul Egipt, de pildă, afirmă că nu
trebuie întrebuinţată violenţa împotriva oamenilor "căci ei sunt născuţi din ochii
soarelui, ei sunt turma lui Dumnezeu"3.
Este dificil şi nerelevant de a atribui o exclusivitate locului şi culturilor
timpului în care drepturile omului au fost afirmate şi recunoscute.
În vechea Chină, Confucius (Kung Fu Tzi — aprox. 551-479 î.Hr.) gândea că
o societate armonioasă nu poate fi posibilă decât dacă oamenii care o compun sunt
2

Ţenekides Georges, L'action des Nations Unies contre la discrimination raciale, Recueil des cours
de l'Académie de droit international de la Haye, t. 168, 1980-III, p. 303.
3
Ki-Zerbo, J., Histoire de l'Afrique noire, Paris, 1978, p. 75.
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călăuziţi de principii de înaltă moralitate, fiindcă totul nu trebuie să fie decât un efort
continuu spre bine. Omul, aflat în centrul sistemului său filozofic şi moral, trebuie
să-şi iubească semenul şi să-l respecte, moralitatea fiind primul principiu al
universului. Moderaţia în toate, dreptatea şi mai cu seamă umanitatea sunt principalele
virtuţi pe care filozoful chinez le recomanda.
Unul din continuatorii săi, Mencius (circa 372-289 î.Hr.) afirma că esenţa
doctrinei maestrului său constă în cultivarea şi instalarea armoniei corpului social —
regula vieţii fiind reciprocitatea iar virtutea supremă este iubirea de oameni.
Cei doi filozofi chinezi profesau deci un înalt sentiment de moralitatea practică
şi socială, dând dovada unei înţelegeri elevate a noţiunii de fiinţă umană.
Un alt cunoscut filozof şi moralist chinez, contemporan cu Confucius,
Lao-Tzi, întemeietorul daoismului, a extins concepţiile confucianiste la relaţia
om-univers, prin care omul este cel ce face legătura dintre lumea materială şi cea
spirituală, cu alte cuvinte omul trebuie să se asocieze cu armonia socială, dar şi cu cea
cerească şi, de aici, nevoia de perfecţionare morală a relaţiilor interumane.
Mai târziu, în sec. I d.Hr., budismul chinez, care profesa practicarea carităţii şi
a iubirii de oameni, vedea în această concepţie calea de salvare a omului de suferinţă,
de nevoi.
În altă zonă geografică, în Grecia Antică, a apărut seria de mari gânditori care
şi-au exercitat puternic influenţa asupra formării concepţiilor moderne despre lume şi
societate.
Protagoras din Abdera, acum mai bine de 2400 de ani, a gândit că "omul este
măsura tuturor lucrurilor", un rezumat al unui întreg ansamblu de reflecţii care, prin
concepţia antropocentristă afirmată implică şi un oarecare umanism, sugerând şi ideea
de drepturi ale omului.
Filozofii greci au studiat persoana în calitatea sa de cetăţean responsabil faţă
de societate, dar şi faţă de sine însuşi. Instituţiile politice trebuiau supuse unor
aprecieri raţionale şi nu acceptate aşa cum ele sunt. Era o invitaţie la gândire, la
căutare de argumente pentru afirmarea autonomiei umane. Introducând raţionalismul
în politică, autoritatea constituită era privită în mod critic. Era un fel critic de a gândi
care ignora însă concepţiile egalitariste, care căuta justificarea sclaviei.
Gânditorii greci considerau drepturile omului ca fiind acele drepturi
fundamentale, eterne şi imuabile pe care orice societate omenească trebuie să le
respecte, cu alte cuvinte sunt drepturi care izvorăsc din natura lucrurilor iar legea nu
este decât expresia acestei naturi. În acest fel, drepturile omului izvorăsc din dreptul
natural, sunt drepturi naturale, drepturi fireşti.
Ei au înţeles, deci, că omul, tocmai fiindcă este om, are drepturi inerente
naturii sale şi că nesocotirea lor ar prejudicia această natură. Sunt drepturi anterioare
oricărei consacrări legale.
Este concepţia care îşi găseşte ilustrarea în tragedia lui Sofocle în care
Antigona, sora lui Eteocle şi a lui Polinice, revendica înaintea regelui Creon, tiranul
din Teba, şi deci împotriva legilor regale, dreptul natural de a-şi onora morţii,
respectiv mormântul fratelui ei Polinice. Antigona invoca legile superioare legilor
umane, "legile imuabile nescrise de zei", căci aceste legi sunt creaţie divină.
Platon (aprox. 427-346 î.Hr.) privilegia o elită restrânsă de filozofi, de savanţi
cărora trebuie să li se acorde încrederea, restul societăţii era aruncat in obscuritatea
Cavernei (a se vedea celebrul mit al cavernei). În statul ideal, conceput de marele
filozof, guvernarea cetăţii însemna mai presus de orice o activitatea centralizată de
educaţie socială prin care poate fi atinsă fericirea tuturor.
A rămas în memoria timpului o altă binecunoscută formulă exprimată de
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Aristotel (384-322 î.Hr.): omul este un "zoon politikon" prin care omul este văzut ca
membru al societăţii în care legile trebuie să fie raţionale şi să domnească în cetate iar
viaţa socială, condiţia vieţii morale sau, altfel zis, în spiritul concepţiei aristotelice,
organizarea vieţii morale. Statul este o asociaţie de oameni liberi şi egali, de cetăţeni,
dar cetăţeni sunt numai aceia care participă la viaţa socială şi politică, sclavul nefiind
decât un "res", un lucru, un "instrument vorbitor". Societatea este împărţită în oameni
liberi şi sclavi, natura însăşi fiind cauza acestei inegalităţi.
Au apărut mai târziu gânditorii stoici, greci şi romani, care formulând o
doctrină a drepturilor naturale, vedeau ca bucurându-se de acestea pe toţi oamenii,
indiferent de condiţia lor socială, indiferent de locul în care s-ar afla. Drepturile nu
trebuiau confundate cu privilegiile, ci ele aparţineau tuturor, prin simplul fapt că toţi
erau fiinţe umane înzestrate cu raţiune.
Seneca (aprox. 42 î.Hr. — 56 d.Hr.) afirma clar: sclavii sunt oameni, sclavii
sunt camarazii noştri, ei sunt născuţi din aceeaşi sămânţă ca şi noi toţi. El profesează,
între altele, idei care vizează nevoia de autoperfecţionare a omului, de cultivare a
dreptăţii, iubirii şi egalităţii dintre oameni.
Epictet (aprox. 50-130 d.Hr.), el însuşi un fost sclav devenit profesorul lui
Domitian, a răsturnat argumentele lui Aristotel cu privire la inegalitatea naturală a
oamenilor şi de aici justificarea sclaviei, afirmând că sclavul "natural" nu este decât
acela care nu are raţiune, ceea ce nu este cazul oamenilor ci numai al animalelor.
Una din formulele stoicilor proclama că "omul este lucru sfânt pentru om"
— "Homo res sacra homini". Stoicismul deschidea astfel drumul spre universalism.
În consecinţă, omul, în principal la Aristotel şi la stoici, este considerat ca
fiinţă sociabilă şi liberă, protejat de către dreptul natural.
Şi astfel, s-a degajat la început şi apoi s-a conturat ideea unei solidarităţi
universale bazate pe natura umană, considerată prin ea însăşi ca având un preţ
inestimabil.
Filozofii şi juriştii romani au dus mai departe gândirea stoicilor greci punând
accentul pe egalitatea naturală a oamenilor, pe asemănarea dintre ei. Toţi oamenii
liberi erau înzestraţi cu raţiune şi ca urmare ei puteau şi trebuiau să-şi dezvolte
virtutea.
Cicero (106-43 î.Hr.) formula în termeni juridici ideile filozofilor stoici; rolul
statului era să protejeze drepturile în respectul legalităţii. În De republica, Cicero scria
că: "Adevărata lege este dreapta raţiune, conformă cu natura... Nu există o lege la
Roma şi o altă lege la Atena; o singură lege trebuie să guverneze toate popoarele şi un
singur zeu va fi ghidul tuturor". La juriştii romani dreptul natural — jus naturale —
era legat de dreptul oamenilor — jus gentium.
Ulpinian (?-228 d.Hr.) afirma că dreptul natural este acela pe care natura îl
acordă tuturor fiinţelor umane. Cu alte cuvinte, drepturile naturale aparţin tuturor, fie
ei cetăţeni romani sau nu.
În Institutele împăratului Justinian (aprox. 482-565), justiţia era definită ca
"dorinţa constantă şi perpetuă de a da oricărui om ceea ce îi este datorat", iar ştiinţa
dreptului a fost definită ca fiind "cunoaşterea lucrurilor divine şi omeneşti şi
capacitatea de a discerne cu exactitate ceea ce este drept de ceea ce este nedrept".
Alte etape care au marcat drumul deschis au fost înregistrate de Constitutio
Antoniana (212 d.Hr.) care a lărgit dreptul la cetăţenie, acordându-1 tuturor oamenilor
liberi din Imperiul Roman, sau Edictul din Milan, prin care împăratul Constantin a
acordat libertatea cultului creştinilor (313 d.Hr.).
Se observă însă că în marea majoritate a vechilor sisteme lipseşte dimensiunea
fundamentală a existenţei drepturilor omului şi anume principiul egalităţii. A trebuit
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să aibă loc revoluţiile produse de religiile monoteiste care să predice egalitatea şi
libertatea, si corolarul lor, fraternitatea.
A apărut creştinismul cu mesajul său de dragoste: "Iubeşte pe aproapele tău ca
pe tine însuţi; mai mare decât aceasta, altă poruncă nu este". În centrul mesajului
creştin se găseşte fiinţa umană pentru că ea a fost creată după chipul şi înfăţişarea lui
Dumnezeu. Dragostea pentru Dumnezeu este dragostea pentru ceilalţi. Creştinismul
nu mai putea tolera sclavia, nu mai putea tolera luptele de gladiatori sau cu fiarele
sălbatice.
Dreptul natural este prezent în Sfintele Scripturi şi în Evanghelie. Orice este
împotriva legii naturale trebuie respins — la fel, deci, şi eventualele legi care aduc
atingere drepturilor naturale ale persoanei umane.
Jurisconsultul roman Gratiani a afirmat în anul 1140 că specia umană "este
guvernată de două legi — dreptul natural şi uzul".
Biblia, textul de bază al creştinismului, respinge rasismul, segregaţia, orice
ierarhie pentru că toţi oamenii au un strămoş comun: Adam şi Eva. Mântuitorul, prin
însăşi viaţa lui, a reafirmat această eminentă demnitate a omului, fraternitatea
fundamentală. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către galateni (Capitolul 3, Versetul
28) scrie că "Toţi suntem fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. Căci câţi
în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai
este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi
toţi una sunteţi în Hristos Iisus".
Ideile de toleranţă, de caritate, egalitate, întrajutorare, au determinat o
revoluţie adâncă a moravurilor întregii vieţi a oamenilor şi în acelaşi timp au
determinat şi desacralizarea statului pentru a-l reduce la o instituţie temporală. Sfântul
Augustin (354-430), în De civitate Dei, a înlocuit justiţia cu concordia care, în acest
fel, după cum s-a observat, ar corespunde deosebirii moderne dintre drepturi sub
aspect juridic şi drepturi sub aspect moral. La Sfântul Thomas d'Aquino (1225-1274),
în Suma theologiae, dreptul natural deriva din raţiune şi statul îşi găsea justificarea
existenţei sale în faptul că este în serviciul oamenilor; orice autoritate politică derivă
de la popor şi legile trebuiau să fie făcute de popor direct sau prin reprezentanţii săi.
De aici, ideea că justiţia apare ca o virtute socială deoarece persoana umană nu se
poate dezvolta decât în locul său natural de existentă, în societate.
În concepţia islamică, omului i se încredinţează menirea de a salva lumea.
Idealul drepturilor omului este de a conferi onoare şi demnitate întregii omeniri, de a
elimina nedreptatea, exploatarea şi opresiunea. Drepturile omului sunt date de Allah,
el fiind autorul Legii. Având o origine divină, nimeni, nici un conducător nici o
autoritate nu le poate restrânge, abroga sau viola; ele fac parte integrantă din ordinea
islamică, au un caracter universal şi normativ şi, ca atare, toate organismele
musulmane sunt obligate să le aplice în litera şi spiritul Legii Divine. Omul are datorii
faţă de Allah şi aceste datorii devin drepturi în faţa semenilor. Voinţa lui Allah,
transmisă prin Coran, cartea sfântă, şi prin Sunna, tradiţia musulmană, şi concretizată
în legea islamică, în Sariat, este justificarea fundamentală a acestor datorii şi, deci, şi a
drepturilor. Fiecare asemenea drept este legitimat prin citate din Coran şi din Sunna.
În concepţia islamică, drepturile omului prezintă particularităţi care le deosebesc de
acelea consacrate în textele universal recunoscute ca urmare a intrării lor într-o cultură
şi o istorie specifică. Unele din aceste drepturi sunt caracteristice religiei islamice,
altele sunt modificate potrivit preceptelor acestei religii. De pildă, femeile au drepturi
corespunzătoare obligaţiilor lor şi potrivit obiceiului, dar bărbaţii au o preeminenţă
asupra lor în multe privinţe. Din punct de vedere juridic, condiţia femeii este cea a
unei permanente incapabile.
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Secolele XVI-XVII au fost marcate de prezenţa unor mari jurişti, filozofi şi
gânditori politici: Jean Bodin (1530-1596) -Franţa; Hugo Grotius (1583-1645) —
Olanda; Baruch Spinoza (1632-1677) — Olanda; Thomas Hobbes (1588-1679) şi
John Locke (1632-1704) — Anglia; G. W. Leibniz (1646-1716) — Germania ş.a.,
care au contribuit la dezvoltarea ideilor despre stat şi om, despre relaţia
putere-individ, drept natural-drept pozitiv, despre suveranitate si libertate ş.a.
Hugo Grotius, de pildă, în De jure belli ac pacis (1625), afirma drepturile
naturale ale tuturor oamenilor, independent de principiile religioase. Dreptul natural
este valabil chiar dacă Dumnezeu nu ar exista, ceea ce — adăuga tot el — ar fi o
blasfemie. Grotius şi apoi şi alţii au răspândit ideea că din filozofia dreptului natural
îşi trage matricea doctrina modernă a drepturilor omului pentru că prin intermediul
dreptului natural a putut să se transforme ideea filozofică a universalităţii dreptului
inerent naturii umane în instituţie politică.
Montesquieu (1689-1755), Rousseau (1712-1778), Diderot (1713-1784) şi alţii
încă au dat expresii noi dezvoltării ideilor de drepturi inerente naturii umane, de
drepturi care nu derivă dintr-o recunoaştere pozitivă, adică istoric determinată, ele
rămânând valabile peste circumstanţele istorice, sociale şi politice; au dat noi expresii
ideilor de democraţie, de drepturi, de convieţuire în societate, de libertate, egalitate,
fraternitate. Teoria separării puterilor în stat, a contractului social, a suveranităţii
populare sunt creaţiile "Secolului luminilor".
Immanuel Kant (1724-1804) afirma că demnitatea fiecăruia creează şi
îndatoriri, cum este cea a respectului necondiţionat faţă de semeni, pentru că
umanitatea este sfântă în om. Ideea de demnitate şi corelativul său, de respect, stă la
baza egalităţii oamenilor, a teoriei drepturilor omului, a solidarităţii umane sau, mai
exact, a ideii etico-juridice a drepturilor omului.
Cu Magna Carta Libertatum — Marea Cartă a Libertăţilor -1215, a început
lunga perioadă, de aproape 800 de ani, de constituire a ceea ce numim noi astăzi
instrumente de protecţie şi de promovare a drepturilor omului. Acordată de
Ioan-fără-Ţară (1167-1216) baronilor şi înalţilor prelaţi englezi, Magna Carta este nu
numai o concedare de privilegii aristocraţiei engleze, ci şi un prim text
"constituţional" care garantează drepturi şi libertăţi. Ea conţine principiul conform
căruia nici chiar regele nu este mai presus de lege, iar puterea lui nu este absolută.
Este un text ce cuprinde 63 de articole în care sunt enumerate privilegiile acordate
bisericii engleze, oraşului Londra şi tuturor cetăţenilor şi oraşelor din regat: negustori,
demnitari feudali etc. De exemplu, punctul 29: nici un om liber nu va fi arestat, sau
întemniţat, nici deposedat, sau pus în afara legii, nici exilat, nici molestat... decât ca
urmare a unei judecăţi legale..., după legea ţării. Carta a fost lărgită ca urmare a unor
situaţii concrete, cum a fost aplicarea Reglementărilor de la Oxford, promulgate în
1258, care precizau obligaţiile administraţiilor faţă de popor, instituind şi o procedură
pentru plângerile împotriva administratorilor corupţi. Magna Carta Libertatum a fost
reconfirmată sub Henric III, Eduard I, Eduard III. Au mai urmat şi alte documente
britanice, ca de pildă "Petiţia drepturilor" (7 iunie 1628) care limita abuzurile
autorităţilor în domeniul impozitelor.
Petiţia drepturilor a fost prezentată de membrii Parlamentului englez regelui
Charles I (1625-1649) care solicitase Parlamentului subsidii pentru continuarea
războiului împotriva Spaniei şi Franţei. Înainte de vot, membrii Parlamentului i-au
amintit drepturile tradiţionale ale poporului englez, stabilite încă din Marea Cartă. Era
un text pragmatic, care enunţa principiul respectării drepturilor Parlamentului,
libertatea politică şi libertatea persoanelor. Articolul 1 preciza că nici un impozit nu
putea fi impus fără consimţământul Parlamentului; articolul 2 amintea principiile
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referitoare la siguranţa cetăţeanului englez, interzicerea arestării abuzive, articolul 5
respectarea lui Habeas Corpus ş.a.
Un alt document important este Habeas Corpus Act din 1679 care a instituit
procedura care îi poartă numele, procedură devenită celebră ca protectoare a libertăţii
individuale şi a siguranţei personale. Documentul garanta împotriva riscurilor de
arestare şi de pedepse arbitrare şi consacra respectarea drepturilor cetăţenilor englezi
impuse deja puterii regale prin Marea Cartă şi Petiţia drepturilor omului. Etimologic,
Habeas Corpus înseamnă că "tu ai corp", în sensul de a fi prezentat înaintea
tribunalului într-un termen scurt -3 zile, conform articolului 1 — pentru ca acesta să
poată să decidă legalitatea detenţiei. Erau reguli minuţios definite privitoare la
mandatul emis: menţiuni, semnături, motive, termene (articolul 2), la evitarea
transferurilor arbitrare de la o închisoare la alta (articolul 8); funcţionarii neglijenţi
sau abuzivi erau pasibili de sancţiuni (articolul 4, articolul 11 ş.a.).
Un alt text esenţial este "Actul care declară drepturile şi libertăţile supuşilor şi
care stabileşte succesiunea la Coroană", cunoscut sub numele de "Declaraţia
drepturilor" (Bill of Rights — 13 februarie 1689), acordat sub Wilhelm de Orania,
după căderea lui Jacques al II-lea, care reînnoia şi amplifica documentele precedente.
Se înscria în acest Bill of Rights, printre altele, că: autoritatea regală nu putea, fără
consimţământul Parlamentului, să suspende legi sau executarea lor, sau să menţină o
armată permanentă; orice impozit, fără aprobarea Parlamentului, era ilegal; alegerea
membrilor Parlamentului trebuia să fie liberă; libertatea cuvântului, a dezbaterilor sau
procedurilor în cadrul Parlamentului nu puteau fi împiedicate, şi altele încă. Articolul 1
enunţa un principiu esenţial: legea este deasupra regelui.
Acte de asemenea natură au mai apărut în Spania, Ungaria, în Ţările de Jos.
Mai înainte în Ungaria, regele Andrei II (1205-1236), sub presiunea unor
evenimente tulburi, respectiv o revoltă în care erau amestecaţi nobili, oameni liberi
din serviciul regelui, locuitori în fortăreţele regale, ţărani, a acordat Bula de Aur. În
acest document (1222) regele a recunoscut nobilimii dreptul de a organiza o reuniune
anuală, o dietă, i-a asigurat imunităţi totale, cu deosebire în materie fiscală, i-a
rezervat perceperea impozitelor şi a limitat în favoarea ei acordarea de funcţii
străinilor. În situaţia când angajamentele asumate de monarhie ar fi violate, nobilii au
dreptul să se răzvrătească. Oamenii liberi din serviciul regelui pot să dispună în mod
liber de domeniul lor, să exercite drepturi de jurisdicţie şi sunt exoneraţi de impozite.
Ţăranii au primit promisiuni să nu mai fie oprimaţi şi să nu mai plătească dijma în
bani. În 1231, Bula a fost revizuită şi, ca urmare, această ultimă clauză a fost
eliminată. Este de menţionat că potrivit Bulei din 1222, populaţiei române din
cuprinsul regatului maghiar i s-au recunoscut drepturi egale cu celelalte naţiuni —
drepturi care mai târziu i-au fost anulate. Prin Diploma Andreanum (1224) saşilor din
Transilvania li s-a acordat autonomie teritorială cuprinsă în regiunea Orăştie-Baraolt,
regiune pusă sub autoritatea unui conte regal. Printre alte privilegii, erau scutiţi de
impozite, cu excepţia unui cens anual de 500 de mărci de argint şi cu obligaţia
militară de a furniza Coroanei maghiare un contingent de 500 de călăreţi înarmaţi.
Dar, cum a scris N. Iorga, Bula reprezenta mai mult o serie de privilegii
acordate aristocraţiei şi clerului.
În ultimul an al vieţii, Iancu de Hunedoara confirma printr-un document
"nobililor, cnejilor, precum şi celorlalţi români" un teritoriu în spaţiul comitatelor
Timiş şi Caras locuite de români şi, o dată cu aceasta, vechile privilegii de care se
bucurau "mai înainte vreme".
Începutul Renaşterii a fost marcat de mari tulburări religioase şi, ca o
consecinţă, a fost favorizată instalarea unor regimuri absolutiste care, la rândul lor, nu
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puteau ignora nevoia de garantare a unor libertăţi, cu deosebire în materie religioasă.
Este de pildă situaţia tulburărilor interne din Franţa care au durat o perioadă de
36 de ani, începând cu 1662. Henric al IV-lea a acordat cetăţenilor, la 13 aprilie 1598,
un edict de pacificare sub numele de Edictul din Nantes, pentru a pune capăt
"înspăimântătoarelor tulburări, confuzii şi dezordini". Edictul, un text de 92 de
articole (completat cu 56 de "articole secrete"), este precedat de un preambul care
înscria pentru credincioşii protestanţi garanţii referitoare la "exercitarea religiei lor,
libertatea de conştiinţă şi siguranţa persoanei şi a averilor". Edictul, de altfel cu multe
ambiguităţi şi chiar contradicţii, a fost revocat în 1685 de către Ludovic al XIV-lea.
Războaiele ce s-au purtat în secolele XVI-XVII s-au încheiat şi cu tratate în
care au fost înscrise şi protecţia unor drepturi şi libertăţi. Pacea de la Augsburg
(1555), ca urmare a luptelor religioase dintre protestanţi şi catolici, duse atât pe planul
războaielor civile cât şi internaţionale, a recunoscut prinţilor luterani libertatea
cultului.
Tratatele de la Westfalia, din 30 ianuarie şi 14-24 octombrie 1648, semnate la
Munster şi Osnebruck, cel de la Oliva (1660) între Suedia, Polonia şi Rusia, cel de la
Nimègue (1678) între Olanda şi Franţa au înscris prevederi prin care cedarea unor
teritorii nu trebuia să ducă şi la schimbarea forţată a confesiunilor religioase. Mai
târziu, Tratatul de la Viena (1815), încheiat după prăbuşirea imperiului napoleonian,
conţinea mai multe clauze de garantare a unor drepturi civile, a libertăţii religioase.
Într-o petiţie adresată Curţii de la Viena, o adevărată cartă a drepturilor
naţiunii române, redactată în martie 1791 de corifei ai Şcolii Ardelene, cunoscută sub
numele de Supplex Libellus Valachorum, se cerea egalitatea în drepturi cu cele trei
naţiuni privilegiate: maghiari, saşi şi secui, se mai cerea reprezentare în Dietă
proporţională cu numărul contribuabililor, drepturi fără deosebire etnică ş.a.
În favoarea protecţiei unor drepturi specifice, ca de pildă cel al interzicerii
sclaviei şi a traficului cu sclavi, sau al protecţiei indienilor din America, au fost
adoptate de asemenea unele măsuri. Sclavia şi comerţul cu sclavi luaseră mari
proporţii. S-a apreciat că între 1650 şi 1800 au fost ridicaţi din Africa aproximativ
12.000.000 de oameni. Abolirea sclaviei a fost însă un proces îndelungat. În Franţa
(1791), s-a proclamat pentru întâia oară condamnarea ei. În Actul Final al Congresului
de la Viena (1815), s-a înscris printre altele că puterile participante "în numele
principiilor universale de moralitate şi umanitate" s-au decis să pună capăt acestui
flagel care "a întristat atât de mult Africa, a degradat Europa, a dezolat umanitatea".
Era o condamnare de principiu care însă nu a avut urmări imediate. La fel, nici
Tratatul de la Londra din 20 decembrie 1841, referitor la reprimarea comerţului cu
sclavi, tratat care prevedea dreptul navelor de război de a controla orice vas comercial
suspectat că ar fi transportat sclavi, nu a avut urmări. În 1885, Actul din Berlin,
confirmat de Tratatul antisclavagist din Bruxelles (1890), a impus regula "dreptului
public internaţional", conform căreia "comerţul cu sclavi este interzis". Erau totodată
întărite mijloacele de supraveghere, era organizată protecţia sclavilor eliberaţi şi se
cerea statelor să adopte măsuri represive pe teritoriul lor în situaţia încălcării
prevederilor din Tratat.
Mai înainte, teologi de la Universitatea din Salamanca si Coimbra, în principal
călugărul dominican Francisco de Vitoria, au pus problema raporturilor dintre
spaniolii din America şi triburile indiene. Concepţiile profesate de ei au găsit printre
altele soluţii care să poată asigura protecţia populaţiei indiene din zone care reveniseră
Spaniei ca urmare a Bulei lui Alexandru al VI-lea Borgia (1493). Este vorba de
înfiinţarea unor centre în nordul Argentinei şi Paraguayului de astăzi, înzestrate cu
biserici, şcoli; li s-au concedat terenuri de cultivat şi altele. Istoria le-a cunoscut sub
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numele general de "Reducţiile din Paraguay".
În Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite (4 iulie 1776), adoptată la
început de nouă state, cărora li s-au adăugat încă patru, şi semnată la 2 august de 56 de
membri ai Congresului, se proclama că: "Toţi oamenii au fost creaţi egali; ei au fost
înzestraţi de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile; printre aceste drepturi se
găsesc viaţa, libertatea şi căutarea fericirii. Guvernele sunt stabilite de oameni pentru
garantarea acestor drepturi şi dreapta lor putere emană din consimţământul
guvernanţilor". Th. Jefferson, redactor principal al Declaraţiei, a afirmat că guvernul
este în serviciul poporului, că este creat de el şi îşi deţine autoritate cu consimţământul
acestuia. Scopul său este de a proteja drepturile poporului. Constituţia Statelor Unite
(din 17 septembrie 1787), ratificată în 1890 de toate statele Uniunii, completată la
început cu zece amendamente, a înscris drepturi dintre cele mai largi. De exemplu,
"Nici un stat [din S.U.A.] nu va face sau nu va putea aplica o lege care ar restrânge
privilegiile sau imunităţile cetăţenilor Statelor Unite; nici nu va priva nici o persoană
de viaţă, de libertate, sau de proprietate fără o procedură legală convenabilă; nici nu
va refuza oricăruia din jurisdicţia sa, egala protecţie a legilor". Erau înscrise libertatea
religioasă, a cuvântului, a presei, dreptul la asociere, dreptul poporului de a deţine şi
purta urme, inviolabilitatea persoanei, a domiciliului, corespondenţei şi altele încă.
Este de semnalat că documentele emise de Coroana şi Parlamentul britanic,
precum şi documentele americane nu aveau o vocaţie internaţională şi, ca atare, nu
şi-au făcut apariţia pe plan internaţional. Ele se adresau locuitorilor din Anglia; cele
din Statele Unite, americanilor. De altfel, toate documentele anterioare, strâns legate
de împrejurările istorice din care ele au rezultat, revendicau privilegii pentru anumite
categorii de persoane sau pentru un anumit popor.
Un mare răsunet au avut declaraţiile şi constituţiile care au urmat revoluţiei
franceze din 1789, răsunet datorat fără îndoială marelui prestigiu pe care Franţa îl
avea în lume.
Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului, adoptată de Adunarea
Constituantă între 20 şi 26 august 1789, proclama printre altele că: "recunoaşte şi
declară, în prezenţa şi sub auspiciile Fiinţei Supreme, drepturile următoare ale omului
şi cetăţeanului..."; "Oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi"; "Scopul
oricărei asociaţii politice este conservarea drepturilor naturale şi imprescriptibile ale
omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea, siguranţa şi rezistenţa la
opresiune".
Erau înscrise libertatea religioasă, a cuvântului, a presei, dreptul la asociere,
dreptul poporului de a deţine şi purta arme, inviolabilitatea persoanei, a domiciliului, a
corespondenţei şi altele încă. Declaraţia a marcat o cotitură decisivă în raport cu
documentele precedente, fiind prima declaraţie care se adresa tuturor cetăţenilor,
tuturor oamenilor, indiferent căror naţiuni aparţineau, indiferent de clasa socială din
care făceau parte. Universalitatea ei explică şi entuziasmul cu care drepturile
proclamate au fost întâmpinate, deşi se ştie că ele au fost purtate pe baionetele
armatelor franceze.
Toate acestea au afirmat într-o manieră categorică caracterul imperativ al
drepturilor omului în orice societate, tocmai pentru că au valorizat principiile
dreptului natural, principii care şi-au făcut loc în primele realizări legislative.
Revoluţia din Rusia din octombrie 1917 şi Constituţia rusă din 1918, revoluţia
mexicană cu noua sa Constituţie din februarie 1917, Constituţia de la Weimar din
1919 au proclamat o nouă dimensiune a drepturilor omului. Nu atât de protecţia
acestor drepturi se preocupau însă legiuitorii sovietici, ci de înscrierea formală a altei
categorii de drepturi, aceea a drepturilor economice, sociale şi culturale. Este şi
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momentul când aceste drepturi şi-au făcut intrarea în sistemul internaţional.
Toate, sau aproape toate, constituţiile moderne au înscrise drepturile omului şi
libertăţile fundamentale.
De o instituţionalizare pe plan internaţional nu se poate vorbi decât o dată cu
crearea Societăţii Naţiunilor (numită şi Liga Naţiunilor). Amintim, însă, că acţiuni de
protecţie a unor anumite drepturi se impuseseră pe plan internaţional şi mai înainte.
Este situaţia Convenţiilor de la Geneva, numite ale Crucii Roşii, sau cele de la Haga
din 1899 şi 1907 care urmăreau umanizarea războaielor prin atenţia ce trebuia
acordată răniţilor, bolnavilor, prizonierilor, populaţiei civile ş.a.
În condiţiile Pactului Ligii Naţiunilor, fondată ca o "Societate a Naţiunilor" în
scopul menţinerii păcii, pact încorporat în Tratatul de pace semnat la Versailles la 28
aprilie 1919, problematica drepturilor omului nu a fost însă urmărită consecvent decât
sub anumite aspecte.
Societatea Naţiunilor a fost prima organizaţie cu vocaţie internaţională politică
(în 1938, ea număra 54 de state membre). Organizaţia nu era însă înzestrată cu puteri
suficiente pentru sancţionarea agresiunilor şi nu putea conta decât pe virtuţile
democraţiilor internaţionale, practic pe discuţii publice între conducătorii responsabili.
Ieşirea statelor autoritare, Germania, Japonia, absenţa unor mari puteri precum SUA şi
URSS (o perioadă) au făcut-o să-şi piardă din eficienţă şi din credibilitate.
Ca urmare a încheierii primului război mondial, harta politică a lumii se
modificase substanţial şi, o dată cu aceasta, se schimbase şi din punct de vedere
demografic. Grupuri importante numeric, altădată majoritare, deveniseră minoritare şi
invers. Problemele legate de protecţia lor deveniseră foarte importante. A apărut astfel
ideea unei protecţii internaţionale a drepturilor omului, dar nu numai în ceea ce
priveşte minorităţile naţionale ci şi a altor drepturi. Partea a XIII-a a Tratatului de la
Versailles, care cuprinde Carta Organizaţiei Internaţionale a Muncii, reprezintă şi o
adevărată declaraţie a drepturilor muncitorului (art. 427). Sub auspiciile Societăţii
Naţiunilor au fost elaborate mai multe convenţii, cum este de pildă cea din 1926
împotriva sclavajului, convenţii privind reprimarea traficului cu femei şi copii, pentru
lupta împotriva drogurilor, sau sistemul de protecţie internaţională a ţărilor aflate sub
mandat ş.a. Liga, preocupată în principal de menţinerea păcii, a încetat practic să
existe curând după începerea celui de-al doilea război mondial, în 1939, deşi, formal,
a fost dizolvată definitiv la 31 iulie 1947.
Perioada interbelică a fost martoră a numeroase acte de barbarie, de cruzimi şi
atrocităţi provocate de forţe totalitare, antidemocratice, acte care au provocat
indignarea opiniei publice internaţionale, a multor factori de decizie din multe ţări cu
regimuri democratice. Au fost făcute propuneri, au fost adoptate declaraţii în legătură
cu problema asigurării drepturilor omului. O astfel de declaraţie a fost făcută de
preşedintele american F. D. Roosevelt cu prilejul mesajului către naţiune din 26
ianuarie 1941. Preşedintele SUA a enumerat cu acest prilej patru libertăţi: libertatea
cuvântului şi de exprimare, libertatea religioasă, dreptul de a fi la adăpost de nevoile
materiale şi dreptul la garanţia unei vieţi eliberate de frică. Pe această linie a fost
adoptată şi Carta Atlantică, elaborată la 14 august 1941 de preşedintele Roosevelt şi
de primul ministru britanic Churchill, în care, în afara acestor patru drepturi şi
libertăţi, s-au mai adăugat şi cerinţa asigurării progresului economic şi securităţii
sociale. La 1 ianuarie 1942, Declaraţia Naţiunilor Unite, iniţial semnată de 26 de state,
sublinia că victoria asupra inamicilor era necesară pentru apărarea vieţii, libertăţii,
independenţei, a libertăţii religioase precum şi pentru menţinerea drepturilor omului şi
a justiţiei în propriile lor ţări precum şi în celelalte. În Declaraţia de la Philadelphia a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, semnată în mai 1944 de 41 de state (fără URSS),

16

se proclamă că nu se poate asigura o pace durabilă decât dacă ea se reazemă pe justiţie
socială, decât dacă se asigură egalitatea tuturor oamenilor indiferent de rasă, sex,
credinţe, care au dreptul să-şi urmărească progresul lor material şi spiritual în
demnitate, securitate economică şi cu şanse egale.
Toate aceste documente oficiale şi multe altele cu caracter oficios proclamă
egalitate, interdicţia discriminării, libertatea şi nevoia de asigurare a securităţii sociale.
Popoarele şi-au manifestat hotărârea de a reafirma credinţa lor în drepturile
fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea fiinţei umane, în egalitatea în
drepturi între bărbaţi si femei şi între naţiuni, mari şi mici.
Conferinţa de la San Francisco şi-a început lucrările la 25 aprilie, deci în plin
război, şi le-a terminat la 26 iunie 1945 cu semnarea Cartei Organizaţiei Naţiunilor
Unite. Era momentul când Germania capitulase necondiţionat, la 8 mai 1945. Carta a
intrat în vigoare la 24 octombrie 1945 cu depunerea instrumentelor de ratificare de
către membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate şi de majoritatea statelor
semnatare. Războiul încetase şi în Asia prin capitularea Japoniei.
Noua organizaţie care succeda Societăţii Naţiunilor era necesară mai întâi din
raţiuni politice. Deşi Carta ONU prezenta unele analogii cu Pactul Societăţii
Naţiunilor, rămânea foarte diferită în puncte esenţiale şi era mult mai complexă.
ONU, ca şi Societatea Naţiunilor, este o asociaţie internaţională de state, mai precis de
guverne, şi, cum se arată în Preambul "o asociaţie de popoare". Organizaţia Naţiunilor
Unite deosebea două categorii de membri: cei originari şi ceilalţi. Membrii originari
erau aceia care participaseră la Conferinţa de la San Francisco, semnaseră şi
ratificaseră Carta (erau în număr de 51). Admiterea celorlalţi membri era supusă unor
proceduri şi condiţii (art. 4 para. 1): să fie un stat pacifist care să accepte obligaţiile
Cartei. La recomandarea Consiliului de Securitate, Adunarea Generală urma să se
pronunţe cu o majoritate de două treimi. În cadrul Societăţii Naţiunilor, Consiliul nu
intervenea. De menţionat că în 1932 Societatea Naţiunilor număra 60 de state
membre, iar ONU, în noiembrie 1998, număra 185 de state.
Ţara noastră a devenit membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 14
decembrie 1955 — Rezoluţia 995(X) — din momentul în care Consiliul de Securitate
s-a pronunţat favorabil pentru admiterea a 16 noi state, printre care 6 state vest
europene (Austria, Finlanda, Irlanda, Italia, Portugalia şi Spania), patru din zona
"democraţiilor populare" (Albania, Bulgaria, România şi Ungaria) şi 6 state din afara
Europei (Cambodgia, Ceylon, Iordania, Laos, Libia, Nepal).
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ŞTIINŢA DREPTURILOR OMULUI — OBIECT, METODE,
IZVOARE, INTERFERENŢE CU ALTE ŞTIINŢE
SOCIALE
Într-un document elaborat sub egida UNESCO4 s-a înscris că "drepturile
omului nu sunt nici o nouă morală, nici o religie laică; ele sunt mult mai mult decât o
limbă comună a tuturor oamenilor". Sunt exigenţe pe care persoana umană trebuie să
le studieze şi să le integreze în cultura ei după reguli şi metode proprii, indiferent de
diversitatea preocupărilor sale5.
Drepturile omului au luat o dezvoltare prodigioasă după cel de al doilea război
mondial prin amploarea pe care au căpătat-o constituindu-se, după cum s-a remarcat,
într-un adevărat fenomen politic, social, juridic, cu implicaţii în toate domeniile
existenţei umane.
Amploarea acestui fenomen pretinde cunoaşterea profundă a naşterii şi
evoluţiei istorice a drepturilor omului, a situaţiei în care acestea evoluează în prezent,
precum şi desluşirea perspectivelor lor. Numai lucrări temeinice şi obiective, cu
caracter interdisciplinar, sunt capabile să le pună în lumina ştiinţei.
Acesta a fost şi motivul pentru care Comisia drepturilor omului a Naţiunilor
Unite a cerut Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură să
examineze "oportunitatea luării în considerare a unui studiu sistematic şi a elaborării
unei discipline ştiinţifice distincte privind drepturile omului, ţinând seama de
principalele sisteme juridice din lume, în vederea facilitării, la nivel universitar şi
ulterior la alte niveluri de învăţământ, cunoaşterea, înţelegerea, studiul şi predarea
drepturilor omului". Studiul a fost realizat sub egida UNESCO şi la iniţiativa
Institutului Internaţional al Drepturilor Omului de la Strasbourg, fiind "un adevărat
elaborat ştiinţific al drepturilor omului", care va trebui, în mod progresiv, să fie
promovat6. Ca urmare, s-au constituit, pe parcursul timpului, bazele unei veritabile
ştiinţe a drepturilor omului.
Este de remarcat, de altfel, că în domeniul ştiinţelor sociale, poate mai
pregnant decât în alte domenii ale ştiinţelor, s-a profilat tot mai clar tendinţa de
specializare care implică o fragmentare a realităţilor din societatea contemporană în
care evoluăm şi pe care o şi alcătuim.
Ştiinţa drepturilor omului este influenţată de celelalte ştiinţe sociale pentru că
domeniile luate în considerare au fost şi sunt în contact cu alte domenii aparţinând
altor discipline şi nu puţine la număr. În acest fel, lanţurile de interferenţă între
discipline prezintă o mare frecvenţă. Asistăm în epoca noastră la o fragmentare
neîntreruptă a ştiinţelor sociale în specializări mai mult sau mai puţin înguste.
Asistăm, de asemenea, la o recombinare a unor asemenea specializări7 care nasc noi
discipline, la început ca subdiscipline.
Proliferarea disciplinelor ştiinţifice este din ce în ce mai accentuată, pe măsură
ce şi patrimoniul fiecăreia se îmbogăţeşte. Se creează noi domenii, iar specializarea
antrenează noi progrese prin fragmentarea acestora, care la rândul lor se combină cu
4

UNESCO, Doc. 19C/4 p. 7, par. 11-22.
Karel Vasak, rédacteur général, Les dimensions internationales des droits de l'homme, UNESCO,
Paris, 1978, p. VII şi urm.
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Idem.
7
Mattei Dogan, Robert Pahre, Noile ştiinţe sociale în "Alternative: Revistă Independentă de Critică";
séries II, vol. 15-16: 10-11, august 1991, p. 7; V. şi Mattei Dogan, Morcellement des sciences sociales
et recomposition des spécialités, în "Revue Internationale des Sciences Sociales", 1994, 139, p. 37-54.
5
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fragmente din alte discipline, creându-se noi câmpuri de cercetare, dezvoltându-se
patrimonii proprii.
Ştiinţa drepturilor omului este un asemenea exemplu: din domenii aparţinând
dreptului internaţional şi dreptului constituţional, ca să nu ne referim decât la aceste
două ramuri importante de drept, s-a conturat noua disciplină de care ne ocupăm.
La început, drepturile omului sunt studiate în paralel de două sau mai multe
discipline — în exemplul nostru, de cele două. Pe măsura înregistrării de progrese în
domeniul drepturilor omului, cele două discipline comunică din ce în ce mai mult. S-a
instituţionalizat treptat un nou domeniu care, prin emancipare, a fost recunoscut ca
independent. Pe bună dreptate, s-a afirmat8 că istoria ştiinţei este istoria multiplicării şi
diversificării subdisciplinelor care, maturizându-se, au fost recunoscute ca discipline.
Acesta este şi cazul ştiinţei drepturilor omului.
Domeniul drepturilor omului s-a constituit prin contribuţii succesive aduse
prin cercetarea marilor principii în materie, a dispoziţiilor normative, a instituţiilor.
Dar, ca orice altă ştiinţă teoretică, pură şi aplicată, ştiinţa drepturilor omului a
progresat în condiţiile alternanţei perioadelor luminoase cu altele de obscuritate.
S-a ajuns astfel la individualizarea unei discipline de sine stătătoare, cu un
limbaj şi o metodologie proprie de acumulare, interpretare şi explicitare a
informaţiilor, cu tehnici statistice de analiză.
Ştiinţa drepturilor omului este o ştiinţă a cărei obiectivitate şi rigoare este
garantată de independenţa drepturilor omului în raport cu orice şcoală de gândire sau
cu orice interpretare a realităţii.
La conturarea şi dezvoltarea acestei discipline au contribuit specialişti din
cadrul Naţiunilor Unite, organizaţiilor regionale şi naţionale, profesori, jurişti,
politologi, specialişti în sociologie, antropologie, istorie, geografie, economie, medici,
psihologi, ş.a.
O definiţie a acestei ştiinţe a fost formulată în timpul desfăşurării lucrărilor
Colocviului organizat între 5-6 martie 1971 la Nisa de către Institutul Internaţional al
Drepturilor Omului cu tema: "Ştiinţa drepturilor omului: metodologia şi predarea ei".
Cu acest prilej s-au dezbătut printre altele probleme legate de definirea obiectului
ştiinţei drepturilor omului şi a metodei sale.
Este o ştiinţă teoretică constituită din cunoştinţe ordonate într-o succesiune
logică, în căutare continuă de elemente noi, ceea ce înseamnă creşterea cunoştinţelor.
Această căutare a stimulat eforturile umane şi a susţinut de-a lungul istoriei aspiraţia
pentru libertate şi progres; ea a răspuns şi unor nevoi, prezente şi potenţiale, practice
şi intelectuale.
De aceea am considerat necesar să prezentăm în capitolul anterior istoria
drepturilor omului pentru înţelegerea mecanismului de formare şi funcţionare a
ştiinţei de care ne ocupăm, pentru că numai printr-un astfel de studiu şi al altor
discipline de relaţie, ştiinţa drepturilor omului îşi poate defini obiectul şi metodele, în
general, cunoştinţele care formează sistemul drepturilor omului s-au dezvoltat după o
ordine cronologică, cunoştinţele venite în urmă înglobându-le pe cele dinaintea lor.
Câştigurile căpătate astfel au avut o dezvoltare liniară, cu unele stagnări dar şi cu
salturi, toate determinând mersul ascendent al formării ştiinţei noastre. Este o ştiinţă
specială, cu elemente şi căutări de natură enciclopedică, cu cunoştinţe împrumutate
din mituri, folclor, credinţe religioase, tradiţii, obiceiuri, mentalităţi, realităţi sociale,
politice etc.
Atât de mare a fost nevoia omului de a înţelege ceea ce se întâmplă în
ambientul său şi de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, încât, în absenţa unei
8
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informaţii descriptive şi explicative adecvate, fiinţele umane au inventat miturile.
Focul a fost dăruit oamenilor de Prometeu, iniţiatorul primei civilizaţii umane;
Antigona a apărat legile nescrise ale obligaţiilor morale împotriva justiţiei false a
raţiunii de stat; Ghilgameş, eroul legendar al poemelor epice sumeriene-accadiene,
căuta nu numai dreptul la viaţă, ci şi calea nemuririi; zeiţa Proserpina guverna
reproducerea anuală a vegetaţiei, fără de care omenirea nu ar fi putut exista; acestea
sunt doar câteva din mulţimea miturilor şi legendelor.
Treptat, acestea au fost înlocuite cu concepţii şi teorii la care s-a ajuns prin
confruntări, prin cercetări ştiinţifice, în variate domenii, în istorie, în domeniul politic,
social, juridic, antropologic, filozofic etc. Sistemele explicative nu sunt prevăzute ca
fiind ansambluri de concluzii definitive şi indubitabile, ci mai curând ca produse
perfectibile ale unui proces în flux continuu de cercetare, care implică o aplicare
inepuizabilă a metodei critice. Un exemplu al unui asemenea proces îl poate constitui
succesiunea drepturilor omului în cele trei generaţii, succesiunea lor fiind, de altfel,
deschisă.
Natura ştiinţifică a drepturilor omului, ca domeniu interdisciplinar al
comportamentelor umane, trebuie deci înţeleasă în lumina tradiţiei, a ideilor filozofiei
contemporane. Este o ştiinţă de graniţă, de contact, cum este de pildă ştiinţa gândirii
economice, între economie, istorie, filozofie, geografie, politologie.
Ştiinţa drepturilor omului s-a format şi a evoluat în domeniul interdisciplinar
pentru că ea cercetează comportamentele individuale şi ale societăţii aplicabile unui
grup de discipline care "studiază sistemele structurile şi manifestările interactive din
societate, dintre individ şi stat, precum şi sistemele de relaţii şi interacţiuni dintre
diferitele grupuri sau persoane.
Studierea atentă a instrumentelor internaţionale, regionale şi naţionale
privitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului pune în valoare
interacţiunea dintre om ca persoană şi cetăţean şi instituţii, precum şi lungul şir de
lupte pentru afirmarea lor9. De aici şi nevoia amintită mai sus a studierii tradiţiilor în
materie, în fond un cod de valori transmise din generaţie în generaţie, conform căruia
fiecare om sau instituţie a acţionat şi acţionează înăuntrul comunităţii contemporane
lor.
Încetul cu încetul, în mintea oamenilor şi-a făcut loc ideea egalităţii naturale a
tuturor, precum şi ideea conform căreia dezvoltarea, progresul speciei umane depind
de legături exterioare, de evenimente contingente, altfel zis de mediu. O formulare
explicită a acesteia a căpătat expresie în filozofia materialistă a lui Thomas Hobbes
(1588-1679) şi a lui John Locke (1632-1704), potrivit cărora cunoştinţele şi chiar
principiile organizării şi funcţionării minţii omeneşti provin din experienţă, deci din
interacţiunea cu mediul.
René Cassin10, surprinzând extraordinar ansamblul de idei, reguli şi instituţii, a
definit ştiinţa drepturilor omului ca fiind o ramură deosebită a ştiinţelor sociale care
are ca obiect studierea raporturilor dintre oameni în funcţie de demnitatea umană,
determinând drepturile şi facultăţile al căror ansamblu este necesar înfloririi
personalităţii fiecărei fiinţe umane.
Se sugerează în această formulare că disciplina drepturilor omului ca ramură
deosebită a ştiinţelor sociale se întâlneşte şi se întrepătrunde cu celelalte ştiinţe
9
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umane, precum dreptul, sociologia, politologia, filozofia, psihologia, istoria, cu
doctrinele morale etc.
De altfel, legătura dintre drept şi alte ştiinţe a fost intuită de foarte multă
vreme. De pildă Cicero în "De legibus", a afirmat că ştiinţa dreptului se inspiră chiar
din adâncul filozofiei, "ex intima philosophia" pentru că filozofia ne învaţă că toţi
oamenii au o raţiune comună şi această raţiune este legea.
Specialist de mare valoare în vasta problematică a drepturilor omului, Karel
Vasak a formulat o a doua definiţie "inductivă" a ştiinţei drepturilor omului.
Formularea a avut ca temei "studiul frecvenţei termenilor ce se întâlnesc în textele
naţionale şi internaţionale care tratează drepturile omului". În speţă au fost introduşi
într-un calculator peste 50 de mii de astfel de termeni referitori la drepturile omului,
iar frecvenţa cea mai ridicată a acestora i-a permis specialistului să elaboreze
următoarea definiţie: "ştiinţa drepturilor omului priveşte persoana şi cu deosebire
omul care munceşte, trăind în cadrul unui stat şi acuzat de o infracţiune sau victima
unei situaţii de război, care beneficiază de protecţia legii datorită judecătorului
naţional şi a intervenţiei organizaţiilor internaţionale (precum organele Convenţiei
europene a drepturilor omului) şi ale cărui drepturi, cu deosebire dreptul la egalitate,
sunt armonizate cu exigenţele ordinii publice"11.
Ştiinţa drepturilor omului s-a constituit sub influenţa filozofiei dreptului
natural, filozofie care şi-a găsit expresia majoră în elaborarea Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului. Platforma teoretică a Declaraţiei este o cucerire a dreptului
natural pentru că ea afirmă recunoaşterea "demnităţii inerente membrilor familiei
umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile...", pentru că afirmă drepturi care sunt
anterioare recunoaşterii pozitive din partea legiuitorilor şi pe care ei nu le pot suprima.
Ideile de libertate, egalitate, nediscriminare ar rămâne teorii pure în concepţii
filozofice dacă nu ar fi consacrate pe cale legislativă.
Iniţiativele care au urmat Declaraţiei — pactele, convenţiile referitoare la
drepturile omului — au constituit toate un sistem de principii de drept natural pe care
întreaga omenire este chemată să le respecte. Prin intermediul dreptului natural s-a
putut transforma într-o instituţie politică ideea filozofică, inerentă naturii umane, a
universalităţii drepturilor omului.
Aşadar, ştiinţa drepturilor omului are ca fundamente teoretice primordiale:
• drepturile omului sunt inerente naturii umane;
• drepturile omului nu derivă din recunoaşterea lor pozitivă;
• ordinea naturală pe care ele se întemeiază rămâne valabilă indiferent de
circumstanţele în care evoluează.
Drepturile omului sunt inerente persoanei umane, recunoscute prin forţa legii,
extensibile pe măsură ce societatea omenească evoluează.
Sunt inerente persoanei umane fiindcă ea, persoana umană, a fost dotată de la
natură cu anumite prerogative fără de care individualitatea ei nu ar putea fi realizată.
Sunt deci drepturi naturale întrucât derivă din natura fizică şi psihică a omului, fiindcă
îi aparţin încă de la naştere.
În consecinţă, omul se naşte cu drepturi pe care le deţine din propria sa natură,
nu din bunăvoinţa divină, nici din cea umană. Sunt drepturi nederivate, neatribuite,
legate de însăşi natura omului, independente faţă de orice putere, anterioare dreptului
pozitiv. Acesta, dreptul pozitiv adică, nu le creează, el poate numai să le constate sau
să le încalce dar, în acest ultim caz, dreptul pozitiv îşi pierde chiar temeiul, îşi pierde
legitimitatea.
Cu alte cuvinte, drepturile naturale preexistă oricărei puteri. Altfel spus,
11
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drepturile naturale ale omului nu se pot constitui ca nişte creanţe asupra societăţii
pentru că preexistă acesteia.
Drepturile naturale desemnează un ansamblu de reguli care se impun
oamenilor prin natura lor şi care le dirijează conduita înaintea oricăror legi pozitive.
Sunt deci drepturi născute o dată cu omul şi ele au existat şi înaintea creării lor,
anterior şi superior dreptului pozitiv.
Sunt drepturi care derivă din raţiune şi Seneca spune că prin raţiune omul se
deosebeşte de animal. Aceasta înseamnă că drepturile naturale sunt acelea pe care
numai raţiunea singură le concepe şi le determină, sunt imuabile şi independente de
sancţiunea lor socială.
Cu riscul de a ne repeta: omul are astfel de drepturi pentru că se naşte cu ele,
pentru că îi sunt inerente, pentru simplul motiv că este o fiinţă umană; ele nu sunt
create de legislator după cum legislatorul nu creează nici viaţa, nici familia, nici
proprietatea şi nici multe altele încă. Legislatorul le organizează, le sancţionează şi ca
urmare ele vor face parte din dreptul pozitiv.
Incontestabil, primul drept natural al omului este dreptul la viaţă. Alături de
acesta are dreptul de apărare a vieţii, a integrităţii fiinţei corporale, dreptul de
exercitare a facultăţilor fizice şi psihice, dreptul de a-şi satisface nevoile de hrană, de
odihnă, dreptul la viaţa sexuală ş.a.
Întrucât aceleaşi drepturi aparţin tuturor oamenilor şi întrucât trebuie limitate
pentru a se evita conflicte în cadrul colectivităţii, rezultă că dacă fiinţa umană are
dreptul de a le exercita are şi datoria de a le respecta pentru că aceeaşi raţiune le
legitimează. Negarea unor drepturi sau negarea obligaţiilor corelative are grave
consecinţe.
O fiinţă umană care nu cunoaşte decât îndatoriri nu poate fi decât sclav. Fără
îndatoriri, exercitarea abuzivă a drepturilor poate duce la negarea libertăţii şi la
negarea altor drepturi, la despotism. Şi astfel drepturile şi îndatoririle sunt indisolubil
legate; ele reprezintă, în fond, aspectele diferite ale unuia şi aceluiaşi lucru:
moralitatea umană.
Sunt idei de înaltă principialitate, formulate încă de cei vechi, la început,
parţial, de către Cicero în "De officiis" şi, în mod lapidar, de către Ulpinian în cele trei
celebre şi eterne precepte ale dreptului: honeste vivere, alterum non laedere, suum
cuique tribuere.
Spre exemplu, raporturile de familie se înscriu în această optică de drept
natural deoarece natura însăşi atrage un sex spre altul pentru a se forma uniunea
necesară reproducerii şi conservării speciei umane. Din raporturile de familie se nasc
raporturi de paternitate şi de filiaţie. Părinţii au deci dreptul natural de a avea copii,
dar în aceeaşi măsură au şi obligaţii faţă de copiii lor, de exemplu de a-i hrăni. Sau
dreptul la libertate are un corespondent în obligaţia omului de a se conforma regulilor
de convieţuire existente în mediul său de viaţă.
Toate marile documente care au marcat istoria drepturilor omului, cum sunt
Declaraţiile americane din 1776 şi 1787 sau Declaraţia franceză de la 1789 ş.a. au
afirmat imperativ drepturile omului, valorizând astfel principiile aparţinând dreptului
natural, constituind şi primele realizări legislative.12
Ştiinţa drepturilor omului are legături de neconestat cu toate ramurile de drept:
constituţional, internaţional, public, penal, civil, administrativ etc. Chiar limbajul în
care drepturile omului şi libertăţile sale fundamentale sunt exprimate este cel juridic,
ele fiind înainte de toate noţiuni de drept constituţional şi de drept internaţional. Sunt
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ramuri de drept diferite, dar complementare, răspunzând fiecare cu propriile sale
caracteristici exigenţelor protecţiei fiinţei umane.
O legătură strânsă a ştiinţei drepturilor omului este cu dreptul constituţional,
fiindcă în acest drept sunt prezente legile constituţionale în care se găsesc înscrise
drepturile omului, drepturi care, în fond, determină raporturile dintre stat şi persoană,
văzută în calitate de cetăţean. Aceste legi definesc domeniul în care statul nu poate
interveni, în care statul are obligaţia să le protejeze, să le promoveze, şi tot aici sunt
înscrise şi obligaţiile pe care cetăţeanul le are faţă de stat.
Ştiinţa drepturilor omului trebuie abordată prin intermediul Istoriei dat fiind că
universalitatea drepturilor omului s-a constituit treptat, de-a lungul timpurilor, istoria
drepturilor omului fiind legată indisolubil de istoria comportamentului interuman şi
chiar, din acest punct de vedere, fiind o componentă a acestuia. Drepturile sunt
istorice şi pentru că ele se realizează în istorie, în condiţii istorice date, în condiţii de
schimbări sociale, ideologice, economice, politice, fundamentale, cum ar fi schimbări
în raporturile de producţie, în raporturile de proprietate, mişcări revoluţionare,
războaie ş.a.
În fond, în faptele istorice se regăsesc ideile dominante din diferite epoci, idei
care nu sunt altele decât marile concepţii morale, juridice, religioase, ştiinţifice,
politice.
Rădăcinile sau prefigurările drepturilor omului se pierd în negura vremurilor.
Căutarea surselor, a normelor care le guvernează începe cu studierea tradiţiilor,
obiceiurilor, a urmelor arheologice, a primelor mărturii scrise. Drepturile omului au
evoluat pe tot parcursul istoriei ajungând în zilele noastre la formele pe care noi le
cunoaştem.
Ştiinţa drepturilor omului are strânse legături cu istoria filozofiei, cu toate
curentele filozofice, care în diferite măsuri şi-au adus contribuţia la constituirea şi
formularea drepturilor omului şi libertăţilor lui fundamentale.13 Cunoaşterea tradiţiilor
religioase, filozofice, ideologice, culturale este indispensabilă cercetătorului de astăzi
pentru a ajunge la sinteza dorită. Drepturile omului se întemeiază nu pe o gândire
comună, speculativă ci pe una practică, nu pe afirmarea uneia şi aceleiaşi concepţii
despre lume ci pe afirmarea unui ansamblu de convingeri practice în funcţie de o
diversitate de determinări de natură locală, regională şi, evident, internaţională.
Aşadar, toate curentele filozofice, toate culturile din lume şi-au adus în diferite măsuri
contribuţia la împlinirea persoanei umane, au determinat dezbateri asupra acesteia,
asupra drepturilor şi îndatoririlor sale. Persoana umană este văzută şi înţeleasă nu ca
persoană izolată ci în primul rând în relaţiile sale cu ceilalţi, cu societatea, ca
om-cetăţean, ca om în general (este ceea ce înscrie şi art. 2 din Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului), ca om în toată complexitatea sa, în relaţie şi cu natura dar în
relaţie şi cu Fiinţa Supremă.
Ştiinţa drepturilor omului este legată strâns de doctrinele morale. Omul, prin
natura sa fiind destinat să vieţuiască în societate, a trebuit să se supună de-a lungul
timpului unor anumite reguli care să-i dirijeze conduita faţă de semenii săi. În
principiu, omul trebuie să-şi păstreze liberul exerciţiu al facultăţilor sale naturale;
acest exerciţiu îi trebuie asigurat, însă cu unele restricţii impuse de necesitatea de a se
asigura şi celorlalţi oameni acelaşi exerciţiu.
Aşadar, omul s-a dezvoltat, a acumulat cunoştinţe, şi-a conservat facultăţile, a
putut să fie ceea ce este numai în contact cu semenii săi. Dar trăind într-un mediu
social, într-o colectivitate, drepturile legate intim de natura lui umană se ciocnesc cu
13
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drepturile identice ale semenilor. Pentru evitarea conflictelor se stabilesc reguli de
comportament care să dirijeze acţiunile oamenilor. Nici o societate nu poate exista în
absenţa unor principii de conduită, a unor principii de morală. Când societatea le
sancţionează, în sensul că le legiferează, ele intră în domeniul dreptului pozitiv.
Aceasta înseamnă că dreptul nu se confundă cu morala. Atitudinile imorale nu pot fi
sancţionate decât dacă dreptul pozitiv este susceptibil să le recepţioneze.
În aceasta constă şi marea analogie între dreptul natural şi morală. Diferenţa
rezidă în aceea că dreptul îşi are fundamentul în însăşi natura făpturii umane, în timp
ce morala are drept scop imediat pe acela de a orienta această natură, de a-i dirija
comportamentul. Întotdeauna şi peste tot, morala a fost recunoscută ca baza necesară
a oricărei comunităţi umane.
Studierea sistemelor de organizare ale diferitelor societăţi, fie ele statale sau
prestatale, intră în preocupările celor care studiază drepturile omului. De aici şi
cercetări obiective prin intermediul metodelor sociologice şi politologice, chiar şi
geografice.
Drepturile omului nu au putut deveni realităţi juridice decât în măsura în care
politicul se integrează în drept, când societatea permite fiinţei umane să fie adevăratul
titular al drepturilor omului. În realitatea cotidiană soarta drepturilor omului variază
după sistemul politic existent în diferite ţări. De aici şi prezenţa unor diferenţe între
prescripţiile referitoare la drepturile omului şi aplicarea lor efectivă. Numai într-o
societate organizată sub forma unui stat de drept omul este cu adevărat liber şi se
poate bucura de aceste drepturi. Drepturile omului şi puterea politică trebuie să se
găsească într-un perfect echilibru. Acest echilibru nu poate fi realizat decât într-un stat
în care supremaţia legii este asigurată, cu alte cuvinte, într-un stat în care puterea
politică şi persoanele se găsesc legate în reguli generale care la rândul lor sunt
expresia voinţei întregului popor. Destinaţia socială a drepturilor omului impune însă
ca ele să corespundă cu cerinţele ordinii publice, cu nevoile societăţii, cu cele
economice, care, se ştie, sunt în permanentă dinamică.
Nu poate fi pusă la îndoială nici influenţa exercitată de mediul geografic
asupra fenomenelor sociale şi ca urmare şi asupra fiinţei umane, ştiut fiind că solul şi
clima contribuie la modelarea societăţii şi, deci, a membrilor săi. S-a şi spus, de altfel,
că istoria umană nu poate fi pe deplin înţeleasă fără legătura omului cu mediul
geografic în care vieţuieşte.
Ştiinţa drepturilor omului este o ştiinţă în permanentă evoluţie dar şi aflată sub
presiunea unei încărcături politice ce nu poate fi ignorată. Actualele situaţii ce se
întâlnesc în diferite locuri ale globului o dovedesc pe deplin; aflate sub
comandamente ideologice excesive şi pernicioase, asistăm astăzi la manifestări
violente de încălcări brutale ale drepturilor omului. Numai prin abordări obiective şi
dezinteresate progresul ştiinţei drepturilor omului poate fi asigurat.
Dezvoltarea fără precedent înregistrată în domeniul normelor internaţionale, cu
deosebire dezvoltarea exponenţială înregistrată după cel de-al doilea război mondial, a
determinat apariţia în dreptul internaţional a unui număr însemnat de discipline
autonome. Exemple sunt destule: dreptul internaţional al mediului, dreptul
internaţional al dezvoltării, dreptul administrativ internaţional, dreptul organizaţiilor
internaţionale, dreptul internaţional al energiei nucleare, dreptul la cooperare
ştiinţifică şi tehnică, dreptul aerospaţial şi cosmic ş.a.
Instituţia drepturilor omului s-a dezvoltat pe parcursul timpului într-o ramură
distinctă a dreptului internaţional general, în dreptul internaţional al drepturilor
omului14 pentru că ea evoluează, a evoluat şi s-a dezvoltat în cadrul comunităţii
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internaţionale caracterizată prin existenţa statelor suverane şi prin aceea că, prin
elementele sale, nu toate noi prin natura lor — metode, norme, instituţii, dă naştere
unui drept de promovare şi protecţie care garantează persoanei respectarea şi
satisfacerea unor valori comune întregii comunităţi internaţionale. Şi astfel,
problematica drepturilor omului a depăşit cadrul statului naţional, devenind una de
drept internaţional.
În concepţia clasică a dreptului internaţional, drepturile omului erau de
competenţa exclusivă a statelor. Lipsea principiul personalităţii internaţionale a
individului. Drepturile omului şi-au făcut intrarea în dreptul internaţional mai târziu,
după cel de-al doilea război mondial, o dată cu multiplicarea instrumentelor
internaţionale care enunţau drepturi garantate. Adoptarea Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului a fost şi momentul decisiv în procesul de internaţionalizare a lor,
Declaraţiei urmându-i şi alte documente, toate având drept fundament Carta
Naţiunilor Unite. De pildă, printre principiile dreptului internaţional înscrise în Carta
Naţiunilor Unite, preambulul Convenţiei privind dreptul tratatelor între state — de la
Viena, semnată la 23 mai 1969 — enunţa şi "respectarea universală şi efectivă a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toţi", pe care statele
semnatare ale Convenţiei trebuiau să le respecte.
Ştiinţa dreptului internaţional al drepturilor omului a cunoscut şi cunoaşte în
zilele noastre acelaşi proces de structurare, de care s-a amintit mai sus, este adevărat,
lent dar ferm, caracteristic tuturor ştiinţelor sociale.
Normele de drept internaţional nu sunt emanaţia unui organ supranaţional cu
puteri legislative, ci sunt rezultatul unui acord de voinţă între state. În acest fel, statele
care le-au elaborat sunt în poziţie de autori dar şi de destinatari, adică sunt şi subiecte
de drept internaţional.
Aplicarea acestor norme sau mai exact urmărirea aplicării lor se realizează de
organele internaţionale ale căror competenţe au fost stabilite tot prin acord de voinţă.
Ca urmare, procedura de control este încredinţată unor astfel de organe. În absenţa
unui sistem de organe judecătoreşti cu atribuţii generale şi obligatorii, procedura de
control mai poate fi încredinţată unor organisme cu atribuţii jurisdicţionale. Procedura
care se desfăşoară în faţa acestor organisme are caracter facultativ, ea neputând fi
declanşată decât prin acordul statelor implicate.
Izvoarele ştiinţei drepturilor omului derivă din interacţiunea drepturilor omului
cu celelalte discipline umane cu care ea s-a întâlnit. Diversitatea acestor izvoare este
deosebit de complexă: instrumente generale şi specifice, tratate bilaterale sau
multilaterale, principii generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate, cutuma
naţională şi internaţională ca probă a unei practici general acceptate, practica
organismelor cu atribuţii jurisdicţionale, jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie
şi a curţilor regionale a drepturilor omului, decizii ale organelor internaţionale,
doctrina specialiştilor.
Ştiinţa dreptului internaţional al drepturilor omului concepe persoana umană
nu ca simplu obiect sau simplu beneficiar al unor acorduri internaţionale, ci o
protejează ca fiinţă umană individuală sau ca membră a unui grup de persoane.
Dreptul internaţional al drepturilor omului nu este, deci, numai o problemă
internă a unui stat. Din acest punct de vedere, concepţia clasică a dreptului
internaţional şi a relaţiilor internaţionale, conform căreia problema drepturilor omului
era de competenţa exclusivă a statelor, s-a perimat şi, ca atare, şi principiul
competenţei naţionale exclusive în această materie. Recunoaşterea internaţională a
drepturilor omului a însemnat totodată şi transformarea sintagmei "drepturile
cetăţeanului" în "drepturile omului", drepturile cetăţeanului fiind acelea care le-au
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precedat în istoria drepturilor omului.
În privinţa preocupărilor de drept umanitar în dreptul internaţional, e suficient
dacă amintim articolele 22 şi 23 din Pactul Societăţii Naţiunilor, care atribuiau
puterilor coloniale o "misiune civilizatoare" a popoarelor aflate sub mandat, o sarcină
de asigurare a bunăstării şi a dezvoltării acestor popoare. Mai putem aminti regimul
capitulaţiilor, fundamentat pe extrateritorialitate sau regimul protecţiei diplomatice
ş.a.
Dreptul internaţional al drepturilor omului acordă persoanelor dreptul de a se
adresa unor organe internaţionale sau regionale, cerând intervenţia acestora împotriva
propriului stat naţional atunci când consideră că statul sub jurisdicţia căruia se află
le-a violat unul sau mai multe drepturi. În situaţia în care respectivul organ constată că
statul pus în 'cauză se dovedeşte a fi culpabil, el poate să-i ceară acestuia să pună
capăt violării produse, actului ilicit, să restabilească situaţia, să acorde eventualele
despăgubiri, reparaţii materiale sau morale, sau, după caz, să informeze organele
supreme de decizie, în speţă ONU, Consiliul Europei sau alte organizaţii regionale.
În astfel de situaţii, trebuie arătat că drepturile omului se manifestă sub forma
unor drepturi procedurale, respectiv dreptul de a declanşa o procedură internaţională
înaintea unui organ internaţional.
Spre diferenţă, însă, de procedurile care există în dreptul intern, în dreptul
internaţional al drepturilor omului procedurile au un caracter de control şi nu unul
judiciar. Rezultatele unor astfel de proceduri sunt şi ele diferite. În cele internaţionale
ele nu au forţă juridică obligatorie, exprimându-se sub forma unei recomandări sau
prin prezentarea unui punct de vedere de către organul internaţional de control, de
altfel nu lipsit de consecinţe.
În sistemul izvoarelor drepturilor omului, trebuie marcată preeminenţa
izvoarelor formale, adică a acelora care au caracter juridic. Cealaltă grupă de izvoare,
izvoarele materiale, este desemnată de condiţiile sociale, istorice, politice, ideologice
etc, care au determinat apariţia unor norme de drept internaţional al drepturilor
omului. Izvoarele materiale, ca temelie sociologică a normelor internaţionale, sunt
acelea care creează dreptul. Izvoarele formale sunt procedeele prin care izvoarele
materiale devin norme de drept. Altfel spus, izvoarele materiale concretizează
izvoarele formale.
Izvoarele formale sunt în primul rând Carta Naţiunilor Unite, Statutul Curţii
Internaţionale de Justiţie, convenţiile internaţionale şi regionale, generale şi specifice,
documente adoptate în cadrul organizaţiilor internaţionale, tratate internaţionale. Tot
în cadrul izvoarelor formale trebuie amintită şi cutuma.
Pe continentul nostru, instrumentul principal care a formulat standarde juridice
este Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.15 Dispoziţiile pe care le cuprinde o
deosebesc de alte instrumente în materie. Ne referim aici la sistemul de control. Orice
stat membru poate să introducă o plângere împotriva oricărui alt stat pentru violarea
gravă a drepturilor omului. Mai mult, orice persoană sau grup de persoane dintr-un
anumit stat membru pot acuza un stat, chiar şi propriul stat în situaţia unei violări a
drepturilor omului. Când plângerea a îndeplinit condiţiile de admisibilitate, o decizie
finală, de natură judiciară, dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate
condamna statul în cauză, căruia i se cere să repare violarea comisă sau să acorde "o
satisfacţie echitabilă". Hotărârea este obligatorie şi executarea este supravegheată de
organul politic al Consiliului Europei, Comitetul Miniştrilor.
Comunitatea internaţională, prin organele Naţiunilor Unite sau prin alte organe
15
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internaţionale, şi chiar un stat sau un grup de state pot aplica sancţiuni în cazul unor
violări grave, flagrante ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului săvârşite
într-o anumită parte a lumii. Sancţiunile pot fi de diferite feluri: ruperea relaţiilor
diplomatice, instituirea unui embargo, întreruperea relaţiilor economice, a
comunicaţiilor, blocarea conturilor bancare ş.a. Se pot aplica sancţiuni prin forţă
armată, prin blocadă militară, demonstraţii armate. Astfel de situaţii s-au înregistrat în
istoria postbelică: intervenţia militară în Coreea, în Irak, în Rwanda, în fosta
Iugoslavie etc.
*
*

*

Privită sub unghiul teoriei sistemelor, ştiinţa dreptului internaţional al
drepturilor omului se prezintă ca un sistem sau, mai bine zis, ca un microsistem,
caracterizat prin:
a) un set de norme, proceduri şi reguli care o identifică şi, ca atare, o individu
alizează;
b) legături de comunicare în interiorul microsistemului şi în afara lui;
c) ajustări interne şi externe în legătură cu ambientul internaţional şi naţional,
datorită căruia ştiinţa îşi maximizează obiectivele.
Ştiinţa dreptului internaţional al drepturilor omului apare ca un subsistem în
sistemul dreptului internaţional care, la rândul său, apare ca subsistem în sistemul
ştiinţelor juridice, alături de alte subsisteme devenite sisteme pentru componentele lor
sau, ca să folosim acelaşi limbaj, pentru subsistemele lor.
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MECANISME ŞI INSTITUŢII SPECIALIZATE ALE
NAŢIUNILOR UNITE

1. MECANISMUL NAŢIUNILOR UNITE
Aşezarea drepturilor omului în ordinea socială, destinaţia ce li se conferă cere
nu numai asigurarea protecţiei lor, ci şi promovarea acestora, ceea ce impune
înscrierea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în reglementările naţionale şi
internaţionale. Numai în acest fel drepturile omului şi libertăţile fundamentale devin
realităţi juridice. Condiţia fundamentală este astfel garantarea efectivă a lor, cu alte
cuvinte titularii acestor drepturi şi libertăţi să dispună de mijloacele care să le permită
să obţină repararea violării suferite. Mijloacele sunt diferite: ele pot fi de natură
politică, juridică, judiciară sau altele.
Asemenea garanţii nu le pot oferi numai statul modern omnipotent, ci ele
trebuie să-i depăşească cadrul strâmt, să intre în reglementările internaţionale, adică să
fie internaţionalizate.
Asigurarea respectării drepturilor omului a impus organizarea unor mecanisme
capabile să controleze realizarea efectivă, traducerea în fapt a textelor care le
consacră, pe de o parte să le promoveze, pe de altă parte să le protejeze. Această idee
apare, aşa cum arătam mai înainte, încă în Declaraţia Drepturilor Omului şi
Cetăţeanului din 1789 în care s-a înscris că "scopul oricărei asociaţii politice este
conservarea drepturilor naturale şi imprescriptibile ale omului". Mai târziu, în Carta
Naţiunilor Unite, s-a specificat că unul din scopurile organizaţiei este de a realiza
cooperarea internaţională "dezvoltând şi încurajând respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale...". Declaraţia Universală a Drepturilor Omului precizează că
"este esenţial ca drepturile omului să fie protejate de un regim de drept".
Recunoaşterea internaţională a drepturilor omului a însemnat în acelaşi timp şi
asumarea de obligaţii internaţionale pentru statele membre ale organizaţiilor de
asemenea anvergură. Apariţia drepturilor omului în dreptul internaţional a mai
însemnat şi nevoia de asigurare a unei protecţii pe care mijloacele de drept
internaţional o puteau acorda.
Încercările din anii '20 făcute în cadrul Societăţii Naţiunilor nu au putut duce
la rezultate notabile. Au urmat apoi seriile de preocupări, din iniţiative private, care au
avut drept consecinţă crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite ca succesoare a Societăţii
Naţiunilor. Trebuie remarcat că experienţa Societăţii Naţiunilor a avut un rol pozitiv
în sensul că a inspirat pe redactorii propunerilor şi în final a definitivării Cartei atât
pentru remedierea deficienţelor cât şi pentru adaptarea dispoziţiilor din Pactul S.N. la
noile condiţii ale vieţii internaţionale postbelice. Sub egida ONU au fost adoptate
instrumente care au înscris drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi au pus la
punct mecanismele necesare pentru traducerea efectivă în viaţă a acestora. Create
pentru asigurarea promovării şi protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale, mecanismele sunt formate din organe şi instituţii cu misiuni, funcţii,
domenii de acţiune şi tehnici diferite. Nici chiar natura lor juridică nu este identică.
Toate au, într-o măsură mai mare sau mai mică, preocupări privitoare la promovarea
şi protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.
Organele şi instituţiile de drepturi ale omului îndeplinesc funcţii care, în
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situaţia când toate se întâlnesc, formează un sistem complet, capabil să asigure o
efectivă promovare şi protecţie a lor. Mai întâi, o funcţie de informare, de adunare de
informaţii asupra situaţiei drepturilor omului din diferite ţări ale lumii, fie direct prin
reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor interesate, fie pe calea anchetelor sau a
plângerilor individuale, fie pe calea rapoartelor periodice înaintate de statele membre,
rapoarte care urmează o procedură specifică. Există pusă la punct şi o funcţie de
consiliere, de bune oficii, prin care se urmăreşte soluţionarea pe cale amiabilă a
diferitelor diferende ce se pot naşte prin încălcarea unor drepturi ale omului de către
state. Mai există şi o funcţie de decizie, în principal de decizie judiciară, după cum
există şi o funcţie de sancţionare, care se manifestă cu precădere pe plan politic şi prin
intermediul opiniei publice.
Organizaţia Naţiunilor Unite grupează două categorii de membrii: membrii
originari (51) şi membrii admişi. Este o distincţie pur formală şi cronologică, fără
consecinţe asupra statutului lor juridic. Admiterea de noi membri are loc prin
hotărârea Adunării Generale, cu o majoritate de 2/3 la recomandarea Consiliului de
Securitate. O asemenea recomandare are valoarea unei decizii — în sensul că trebuie
luată în unanimitate. Peste un eventual vot negativ, Adunarea Generală nu poate trece.
Structura internă a Organizaţiei Naţiunilor Unite este mult mai complexă decât
cea existentă în cadrul Societăţii Naţiunilor (precizată în articolul 2 din Pact), iar
puterile sale mult mai întinse. Astfel, Adunarea Generală ONU corespunde Adunării
din Societatea Naţiunilor, Consiliul de Securitate corespunde Consiliului Societăţii
Naţiunilor, Secretariatul ONU — Secretariatului Permanent, Consiliul Economic şi
Social ar corespunde mai multor comitete cu caracter tehnic sau consultativ precum
Comitetul Financiar, Comitetul Economic, Comitetul Fiscal. Curtea Internaţională de
Justiţie corespunde Curţii Permanente de Justiţie Internaţională, Consiliul de Tutelă
— Comisiei de Mandate, toate asemănătoare în linii mari, dar diferite în structură, cu
atribuţii şi obiective mult mai ample.
Carta Naţiunilor Unite a însărcinat astfel un anumit număr de organe să se
preocupe cu problemele privitoare la drepturile omului şi libertăţile fundamentale16.
Cele şase organe principale ale organizaţiei (art. 7 par. 1) sunt Adunarea Generală,
Consiliul de Securitate, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelă, Curtea
Internaţională de Justiţie şi Secretariatul. Toate participă activ — dar în măsuri
diferite — la eforturile pe care Naţiunile Unite le desfăşoară pentru promovarea şi
protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în toată lumea.
Deşi toate cele 6 organe sunt calificate de principale indicându-se astfel marea
lor importanţă legată de activităţile Naţiunilor Unite, din punctul de vedere al
atribuţiilor şi independenţei lor au o situaţie diferită. Adunarea Generală ocupă o
poziţie preeminentă în sistemul ONU, cu atribuţii politice, administrative, financiare
şi organizatorice.
Consiliul Economic şi Social şi Consiliul de Tutelă sunt plasate sub autoritatea
Adunării Generale. Curtea de Justiţie este organul principal al Naţiunilor Unite.
Secretariatul, ca organ principal, exprimă voinţa de a se da o mai mare greutate
activităţii permanente a Organizaţiei. De aici şi dezvoltarea funcţiei politice a
Secretarului General.
Potrivit art. 7 par. 2 din Cartă pot fi create, atunci când nevoia o cere, organe
subsidiare, fără însă a li se preciza numărul şi funcţiile. Este o inovaţie faţă de Pactul
SN, inovaţie care a deschis calea dezvoltării instituţionale a Organizaţiei.
Instituţiile specializate, grupate în sistemul ONU, sunt în majoritatea lor
16
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independente, dar legate de organizaţia mondială prin acorduri; ele acoperă aproape
toate aspectele tehnice şi culturale ale vieţii sociale. Astfel de instituţii sunt:
Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Fondul Monetar Internaţional
(FMI), Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), Uniunea
Internaţională de Telecomunicaţii (UIT), Uniunea Poştală Universală (UPU),
Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), Societatea Financiară Internaţională
(SFI), Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Fondul Internaţional
de Dezvoltare Agricolă (FIDA), Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI),
Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID), Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare Industrială (ONUDI) ş.a.
Instituţiile specializate care au preocupări marcate în ceea ce priveşte protecţia
şi promovarea drepturilor omului sunt: Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM),
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO),
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Organizaţia pentru Alimentaţie şi
Agricultură (FAO), care au depus încă de la înfiinţarea lor activităţi intense şi cu
reuşite reale în domeniu.
Se pot distinge în cadrul organizaţiei mondiale două mari categorii de
mecanisme internaţionale de protecţie a drepturilor omului. Pe de o parte, este
mecanismul general al organizaţiei, iar pe de altă parte mecanismele create pe baza
unor texte convenţionale: pacte şi convenţii care acţionează numai la nivelul statelor
semnatare.
Din prima categorie fac parte mecanismele cu caracter universal puse la punct,
în principal, de Comisia Drepturilor Omului şi Subcomisia de luptă împotriva
măsurilor discriminatorii şi de protecţie a minorităţilor.
Din cea de-a doua categorie fac parte mecanismele stabilite de cele două Pacte
internaţionale privitoare la drepturile civile şi politice şi, respectiv, la drepturile
economice, sociale şi culturale, precum şi câteva convenţii.
Au fost create şi au desfăşurat activităţi de control şi supraveghere în materia
drepturilor omului, şase organe înfiinţate pe bază convenţională, şi anume: Comitetul
pentru eliminarea discriminărilor rasiale, Comitetul drepturilor omului, Comitetul
pentru eliminarea discriminării cu privire la femei, Comitetul drepturilor economice,
sociale şi culturale, Comitetul împotriva torturii, Grupul celor trei, Comitetul pentru
eliminarea apartheidului în sport. Fiecare din aceste organe este însărcinat să
supravegheze aplicarea unuia sau altuia dintre instrumentele internaţionale care
urmăresc să asigure satisfacerea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru
toţi, fără nici o deosebire.

a) Adunarea Generală
Adunarea Generală este principalul organ reprezentativ al Naţiunilor Unite17
care reflectă universalitatea Organizaţiei fiind forumul în care se armonizează
eforturile spre realizarea scopurilor şi principiilor acesteia. Ea este formată din toate
statele membre (art. 9 alin. 1 din Cartă), fiecare dintre aceste state dispunând doar de
un singur vot (art. 18, alin. 1).
Principalele atribuţii ale Adunării Generale sunt:
— dreptul de a dezbate orice problemă care este prevăzută în cadrul Cartei;
17

Sediul permanent este la New York, potrivit unei rezoluţii a Adunării Generale din 14 decembrie
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a treia si a cincea la Paris etc.
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— să formuleze în această privinţă recomandările necesare;
— dreptul de a dezbate orice problemă care se referă la menţinerea păcii şi
securităţii internaţionale şi să facă recomandările necesare în materie;
— dreptul de a atrage atenţia Consiliului de Securitate asupra situaţiilor
susceptibile de a periclita pacea şi securitatea internaţională.
Sunt atribuţii pe care le exercită exclusiv şi altele în comun cu Consiliul de
Securitate. Din prima categorie de atribuţii fac parte: aprobarea acordurilor de tutelă,
votarea bugetului ONU, alegerea membrilor nepermanenţi ai Consiliului de
Securitate, coordonarea instituţiilor specializate, alegerea membrilor Consiliului
Economic şi Social ş.a. Printre atribuţiile exercitate în comun cu Consiliul de
Securitate sunt admiterea de noi membri, excluderea unui stat membru, suspendarea
unor drepturi şi privilegii unui anumit stat, alegerea Secretarului General ş.a.
Adunarea Generală se reuneşte anual în sesiune ordinară şi poate, atunci când
circumstanţele o cer, să se reunească în sesiuni extraordinare convocate la cererea
Consiliului de Securitate sau a majorităţii statelor membre.
Competenţele Adunării Generale în materia drepturilor omului decurg nu
numai din mandatul foarte general pe care îl are ci şi din dispoziţiile articolelor 13 şi
15 din Cartă. În acest fel, protecţia drepturilor omului îşi face intrarea oficială în
preocupările comunităţii internaţionale. Potrivit articolului 13 par. 1 (a) şi (b) din
Carta Naţiunilor Unite, Adunării Generale îi revine ca o funcţie principală să provoace
studii şi să facă recomandări în scopul de a dezvolta cooperarea internaţională în toate
domeniile, politic, economic, social, cultural, al educaţiei şi sănătăţii publice şi să
urmărească satisfacerea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, pentru toţi
oamenii, fără nici o deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.
Studiile sunt cerute, după caz, fie Consiliului Economic şi Social şi organelor
sale subsidiare, fie Secretariatului, instituţiilor specializate sau altor organisme, fie
propriilor sale organe subsidiare şi, dacă situaţia o cere, chiar statelor membre.
Adunarea Generală poate solicita ca studiile să fie întreprinse concomitent de mai
multe organe. Recomandările pe care Adunarea Generală le adresează ţărilor membre
nu sunt toate obligatorii din punct de vedere juridic. Ţinând însă seama de autoritatea
acestui înalt for şi de faptul că toate statele membre s-au angajat să coopereze cu
organizaţia mondială pentru a favoriza respectarea universală şi efectivă a drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale, recomandarea are o puternică valoare politică şi
morală.
Adunarea Generală, pe baza recomandărilor Consiliului Economic şi Social şi
altor organe ale Naţiunilor Unite, sau chiar din proprie iniţiativă, pe parcursul anilor, a
adoptat şi deschis spre semnare şi ratificare un mare număr de convenţii referitoare la
drepturile omului, după cum tot ea a proclamat solemn, prin intermediul unor rezoluţii
importante, declaraţii precum Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Declaraţia
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială, sau Declaraţia asupra
azilului teritorial, Declaraţia privind progresul şi dezvoltarea în domeniul social ş.a.
Adunarea Generală şi-a stabilit Regulamentul interior potrivit dispoziţiilor art.
21 din Cartă, Regulament care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 1948, şi care, pe
parcursul timpului, a fost amendat de câteva ori.
Regulamentul fixează principalele reguli de procedură şi metode de lucru şi
este format actualmente din 163 de articole şi 7 anexe.
În general, problemele înscrise pe ordinea de lucru a sesiunilor18 sunt preluate
din rapoartele — anuale sau pe diverse probleme — ale Consiliului Economic şi
Social. Uneori, pe ordinea de zi sunt incluse probleme de această natură din sesiunile
18
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anterioare ale Adunării Generale, probleme care au necesitat examinări speciale sau
sunt înscrise propuneri şi din partea altor organe ale Naţiunilor Unite sau ale unui stat
membru.
Adunarea Generală îşi alege preşedintele şi vicepreşedinţii (17 la număr)
pentru fiecare sesiune. Biroul Adunării este compus în afara acestora şi de preşedinţii
celor 7 comisii — în total 25 de membri.
Problemele înscrise pe ordinea de lucru a Adunării Generale sunt examinate
fie direct în şedinţele plenare, fie sunt trimise unei comisii care le examinează,
întocmeşte rapoarte, iar Adunarea Generală ia deciziile corespunzătoare.
Adunarea este asistată de două comitete permanente, unul consultativ pentru
probleme administrative şi financiare, iar celălalt pentru contribuţii; aceste comitete
sunt alese pe o perioadă de trei ani.
Potrivit articolelor 98 şi 100 din Cartă, în cadrul Adunării Generale
funcţionează şase mari comisii, care trebuie considerate nu organe subsidiare, ci părţi
integrante ale acesteia. În 1998 aceste comisii erau:
— prima Comisie, de dezarmare şi securitate internaţională;
— a doua — Comisia economică şi financiară:
— a treia — Comisia problemelor sociale, umanitare şi culturale;
— a patra — Comisia de politică specială şi decolonizare;
— a cincea — Comisia problemelor administrative şi bugetare;
— a şasea — Comisia juridică.
Mai există o comisie de verificare a împuternicirilor.
Fiecare stat membru poate fi reprezentat de o persoană în fiecare din marile
comisii, iar membrii dispun de câte un singur vot; deciziile sunt luate cu majoritatea
membrilor prezenţi şi votanţi. Cea mai mare parte a problemelor privitoare la
drepturile omului şi libertăţile fundamentale este repartizată celei de a treia comisii;
cele legate de colonialism — Comisiei a patra; anumite probleme sunt trimise şi altor
comisii sau sunt examinate direct de către Adunarea Generală. Rapoartele întocmite
de marile comisii asupra fiecărei probleme conţin în mod obişnuit textul
amendamentelor şi propunerilor prezentate în comisie; rezultatele voturilor precum şi
un proiect de rezoluţie supus aprobării Adunării Generale sunt examinate în şedinţe
plenare unde pot fi adoptate, amendate sau respinse.
Pentru probleme calificate ca fiind importante, deciziile Adunării Generale
trebuie adoptate cu o majoritate de 2/3 din membrii prezenţi şi votanţi. Sunt
considerate a fi probleme importante acelea care privesc recomandările referitoare la
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, alegerea membrilor nepermanenţi ai
Consiliului de Securitate, a membrilor Consiliului Economic şi Social, ai Consiliului
de Tutelă ş.a. Toate acestea apar într-o listă nelimitativă din art. 18 par. 2 din Cartă.
Pentru deciziile care privesc drepturile omului Adunarea Generală poate decide în
unele cazuri şi prin majoritate simplă.

a1. Organe subsidiare Adunării Generale
Art. 7 alin. 2 din Cartă înscrie principiul general conform căruia "organele
subsidiare care se vor dovedi necesare vor putea fi create potrivit prezentei Carte".
Dezvoltarea unor asemenea organe — create nu numai de Adunarea Generală ci şi de
Consiliul Economic şi Social şi de Consiliul de Securitate, de pildă — a determinat
existenţa unei structuri deosebit de complexe. Ele pot fi create prin mai multe
modalităţi, ca de pildă, pe calea unei rezoluţii adoptate de un organ principal sau
printr-un acord interguvernamental; funcţiile lor sunt şi ele diverse, înscriindu-se în
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cadrul activităţii organului care le-a creat, ele pot avea ca obiective întocmirea de
studii, de informări, reglementarea paşnică a unor eventuale diferende, concilierea,
bunele oficii, gestiunea materială. Din punct de vedere juridic, ele prezintă o mare
plasticitate: nu au neapărat personalitate juridică, dar pot avea competenţe foarte
întinse, pot semna acorduri internaţionale cu alte organe subsidiare sau principale, cu
organizaţii diverse şi chiar cu state.
Aceste organe sunt de tipuri şi importanţe variabile; unele sunt permanente sau
de lungă durată, altele au caracter ad-hoc. Unele din aceste organe îşi exercită
activitatea în mod exclusiv în domeniul drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale, altele numai tangenţial.
Astfel de organe sunt cele care asigură responsabilităţi în domeniul financiar,
bugetar, administrativ cum ar fi Comitetul consultativ pentru probleme administrative
şi bugetare, Comitetul pentru contribuţii, Comitetul pentru negocierea fondurilor
extrabugetare ş.a.
Alte câteva organe subsidiare importante mai sunt:
— Comisia de drept internaţional; Comisia a fost creată în baza Rezoluţiei
174(11) din 21 noiembrie 1947 a Adunării Generale. Ea este compusă din
jurisconsulţi cu o competenţă recunoscută în materie de drept internaţional, la început
formată din 15 membri, număr mărit la 25, şi apoi la 34, care îşi exercită mandatul nu
ca reprezentanţi ai statelor ai căror cetăţeni sunt, ci în nume personal, fiind aleşi de
Adunarea Generală din 5 în 5 ani. Scopul acesteia este de a promova dezvoltarea
progresivă a dreptului internaţional şi a codificării sale. Funcţiile Comisiei sunt: 1)
elaborarea proiectelor de convenţii referitoare la subiecte care nu sunt încă guvernate
de dreptul internaţional sau nu sunt suficient dezvoltate în practica statelor; 2)
formularea mai precisă şi sistematizarea normelor de drept internaţional ce
reglementează domenii în care există deja o practică statală considerabilă, precedente
şi o doctrină.
Sistematizarea normelor de drept internaţional, codificarea lor urmează un
proces complex, de la elaborarea unui proiect supus observaţiilor guvernelor ţărilor
membre, la întocmirea unui raport în atenţia Adunării Generale pentru a face obiectul
unei rezoluţii sau în vederea încheierii unei convenţii sau convocării unei conferinţe.
În anumite situaţii, Comisia este solicitată de Adunarea Generală să studieze unele
probleme juridice specifice. Este, de pildă, cazul formulării principiilor de la
Nürenberg în 1950 sau a problemei definirii agresiunii în 1951 sau asupra proiectului
de cod al crimelor împotriva păcii şi securităţii în lume. Pe parcursul timpului,
Comisia a colaborat efectiv la elaborarea mai multor instrumente internaţionale, cum
sunt:
• Convenţia privitoare la relaţiile diplomatice, semnată la Viena la 18 aprilie
1961 şi intrată în vigoare în aprilie 1964. Obiectivele Convenţiei sunt: relaţiile
diplomatice, organizarea misiunilor, imunităţilor diplomatice. Convenţia se
fundamentează pe principiul juridic al egalităţii suverane a statelor, pe necesitatea
menţinerii păcii şi securităţii internaţionale, pe relaţiile amicale dintre state, indiferent
de regimul lor constituţional şi social;
• Convenţia asupra relaţiilor consulare, semnată la Viena la 24 aprilie 1963 şi
intrată în vigoare în martie 1967;
• Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid;
• Statutul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi;
• Convenţia referitoare la statutul refugiaţilor;
• Convenţia referitoare la statutul apatrizilor ş.a.
— Comitetul special pentru decolonizare, numit şi Comitetul special de 24 —
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la început erau 17 — a fost instituit prin Rezoluţia 1654(XVI) a Adunării Generale la
data de 27 noiembrie 1961. Rezoluţia a indicat Comitetului că în îndeplinirea
sarcinilor sale să se "servească de toate mijloacele de care dispune în cadrul
procedurilor şi modalităţilor pe care le va adopta". Sarcina sa esenţială este de a
controla aplicarea Declaraţiei asupra acordării independenţei ţărilor şi popoarelor
coloniale (la 14 decembrie 1960), declaraţie care proclamă că toate popoarele au
dreptul la liberă determinare şi că, fără nici o condiţie şi repede, trebuie lichidat
colonialismul. În cadrul Comitetului au loc contactele dintre mişcările de eliberare
naţională şi ONU, iar din 1971 s-a decis ca aceste mişcări să participe şi la lucrările
sale. Participarea mişcărilor naţionale de eliberare din regiunile neautonome poate
avea loc în mod regulat, în calitate de observatori, la toate lucrările Naţiunilor Unite
conform Rezoluţiei 3280(XXIX) din 1974.
Comitetul a creat la rândul lui organe subsidiare: Grupul de lucru,
Subcomitetul pentru petiţii, informaţii şi asistenţă pentru teritoriile neautonome şi
Subcomitetul pentru teritorii mici. Grupul de lucru are rol de comitet director;
Subcomitetul pentru petiţii, informaţii şi asistenţă se ocupă şi cu comunicările care
conţin cereri de audienţă pe lângă Comitetul special; Subcomitetul pentru teritoriile
mici se ocupă cu orice problemă care îi este supusă spre examinare de către Comitetul
special pentru decolonizare. Comitetul primeşte petiţii orale sau scrise, culege
informaţii şi întocmeşte rapoarte adresate Consiliului de Securitate pentru orice fapte
survenite în oricare teritorii supuse examinării sale care pun în pericol pacea şi
securitatea internaţională sau rapoarte asupra ansamblului activităţii desfăşurate în
atenţia Adunării Generale. Din acest punct de vedere, Comitetul special pentru
decolonizare trebuie considerat ca organul subsidiar al Adunării Generale, creator al
mecanismului considerat cel mai elaborat în această materie.
— Comitetul special împotriva apartheidului a fost creat prin Rezoluţia 1761
(XVII) din 6 noiembrie 1962 a Adunării Generale.
La început, a fost numit Comitetul special însărcinat să studieze politica de
apartheid a guvernului Republicii Sud-Africane, având ca obiectiv urmărirea
permanentă a evoluţiei politicii rasiale a acestui guvern între sesiunile Adunării
Generale. Între sarcinile Comitetului era şi prezentarea de rapoarte periodice asupra
observaţiilor făcute. În 1970, Adunarea Generală a lărgit mandatul Comitetului, în
sensul ca el să poată studia aspectele politicii de apartheid şi repercusiunile ei în toată
Africa de Sud, primind şi numele de Comitetul special al apartheidului, iar din 1974 a
luat denumirea de Comitetul special împotriva apartheidului. La origine, Comitetul
cuprindea 11 state membre, din care 5 din Africa, 3 din Asia, 2 din America Latină şi
unul din Europa de Est. Din 1965, Comitetul a fost lărgit cu încă 6 state membre, iar
în 1974 numărul lor a crescut din nou. Comitetul a fost autorizat să primească şi să
examineze petiţii, să consulte instituţii specializate, organizaţii regionale, state,
organizaţii neguvernamentale, să poată lua măsuri de ajutorare a mişcărilor naţionale
de eliberare, să ajute persoanele oprimate din Africa de Sud, să promoveze
participarea sindicatelor la lupta împotriva politicilor de apartheid, să întreprindă
studii privitoare la problemele politice, sociale şi economice din Africa australă, să
încurajeze publicaţii împotriva unor asemenea politici ş.a. La lucrările sale pot
participa ca observatori reprezentanţii mişcărilor de eliberare naţională a popoarelor
din regiunile neautonome. Comitetul special împotriva apartheidului este asistat în
activitatea sa de Subcomitetul de aplicare a rezoluţiilor ONU cu privire la Africa de
Sud şi Subcomitetul pentru petiţii, informaţii şi asistenţă.
— Consiliul Naţiunilor Unite pentru Namibia a fost creat prin Rezoluţia
2248(S-V) din 19 mai 1967 a Adunării Generale. La început el s-a numit Consiliul
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Naţiunilor Unite pentru Sud-Vestul African, însărcinat să administreze teritoriul
Namibiei până la obţinerea independenţei (21 martie 1990).
Adunarea Generală, printr-o rezoluţie din 27 octombrie 1966, a constatat că
administrarea acestui teritoriu de către Africa de Sud a încălcat prevederile Cartei
Naţiunilor Unite şi ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Rezoluţia denunţă
gestiunea sud-africană şi, cu acest prilej, se pune capăt mandatului, urmând ca acest
teritoriu să depindă direct de Naţiunile Unite.
În 1967, Adunarea Generală l-a redenumit Consiliul Naţiunilor Unite pentru
Namibia. Namibia, în virtutea Rezoluţiei 32/9E a Adunării Generale a devenit,
înaintea independenţei sale, membră deplină a celor mai multe instituţii specializate
ale ONU, ea fiind însă reprezentată nu de mişcarea de eliberare recunoscută —
SWAPO — ci de Consiliul Naţiunilor Unite pentru Namibia.
În 1971, Adunarea Generală a decis crearea unui fond al Naţiunilor Unite
pentru Namibia pentru a-i sprijini programul general de asistenţă.
Consiliul Naţiunilor Unite pentru Namibia a fost dizolvat la 11 septembrie
1990, prin Rezoluţia Adunării Generale 44/243.
— Comitetul special însărcinat să ancheteze asupra practicilor israeliene care
afectează drepturile omului în teritoriile ocupate; a fost creat prin Rezoluţia 2443
(XXIII) din 19 decembrie 1968 a Adunării Generale. Guvernul statului Israel era
solicitat să coopereze cu acest comitet şi să-i uşureze sarcina. Guvernul israelian s-a
opus acestor solicitări şi, ca urmare, toate informaţiile au fost obţinute în afara
graniţelor acestui stat. Problema este mai veche: încă prin Rezoluţia 106—SI—1947
Adunarea Generală crease o comisie specială pentru Palestina.
— Comitetul pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului
palestinian a fost creat prin Rezoluţia 3236(XXIX) din 1974 a Adunării Generale.
Rezoluţia a exprimat îngrijorarea profundă a comunităţii internaţionale, determinată
de faptul că nu a fost înregistrat nici un progres în ceea ce priveşte exercitarea de către
poporul palestinian a drepturilor omului, precum şi a dreptului la autodeterminare,
fără amestec din afară, a dreptului la independenţă şi suveranitate naţională sau
exercitarea de către palestinieni a drepturilor inalienabile de a se întoarce în căminele
lor şi la bunurile lor de unde au fost deplasaţi şi dezrădăcinaţi. Organizaţia pentru
Eliberarea Palestinei a fost invitată să participe la sesiunile şi lucrările Adunării
Generale (Rezoluţia 3237(XX1X) din 1974 şi la dezbaterile Consiliului de Securitate
privind problemele legate de Palestina şi cele referitoare la încălcările drepturilor
poporului palestinian.

a2. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICR)
Este organul Naţiunilor Unite creat în aplicarea art. 22 din Carta ONU la 1
ianuarie 1951 pe baza Rezoluţiei Adunării Generale 319(IV) din 3 decembrie 1949
(iniţial pentru un termen de trei ani). Acest document a fost completat prin Rezoluţia
428(V) din 14 decembrie 1950 a Adunării Generale, căreia îi este anexat Statutul
Oficiului Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru refugiaţi.
Potrivit prevederilor înscrise în Statut, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi este un organ subsidiar Adunării Generale, responsabil cu protecţia
internaţională a refugiaţilor, cu găsirea şi promovarea soluţiilor permanente pentru
problemele acestora. Este o organizaţie în principiu apolitică, umanitară şi socială şi
priveşte îndeosebi grupuri sau categorii de refugiaţi. Problemele persoanelor deplasate
ale căror situaţii sunt asimilate celor ale refugiaţilor, este cazul apatrizilor, au fost
atribuite Înaltului Comisariat prin Rezoluţia Adunării Generale 3274(XX1X) din 10
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decembrie 1974. Provizorii la început, atribuţiile în materie au fost permanentizate
prin Rezoluţia 31/36 din 30 noiembrie 1976.
Statutul Înaltului Comisariat precizează persoanele asupra cărora îşi exercită
mandatul Înaltul Comisar, şi anume: refugiat este orice persoană "care se găseşte în
afara ţării a cărei naţionalitate o poartă sau dacă nu are naţionalitate în afara ţării în
care îşi are reşedinţa obişnuită, pentru că se teme sau are frică întemeiată de a fi
persecutată din cauza rasei sale, religiei, naţionalităţii sau convingerilor sale politice şi
care nu poate sau care din cauza acestei frici nu vrea să ceară protecţie guvernului ţării
a cărei naţionalitate o poartă sau dacă nu are naţionalitate, nu vrea să se reîntoarcă în
ţara în care îşi avea rezidenţa obişnuită" (paragraful 6 B din Statut).
Prin protecţia refugiaţilor şi apatrizilor se înţelege protecţia lor juridică şi nu şi
asistenţa materială. Bugetul Naţiunilor Unite acoperă numai cheltuielile
administrative legate de funcţionarea Înaltului Comisariat. Celelalte cheltuieli aferente
activităţii acestui organ sunt acoperite prin contribuţii voluntare (par. 20 din Statut).
Înaltul Comisar nu poate solicita fonduri guvernelor şi nici să adreseze o solicitare
generală fără o aprobare prealabilă a Adunării Generale ONU (par. 10(3) din Statut).
În acest fel, Înaltul Comisar gestionează fondurile pe care le primeşte din surse
publice sau private în vederea acordării de asistenţă refugiaţilor. Adunarea Generală a
acordat prin Rezoluţia 538(B)(VI) din 2 februarie 1952 şi 832(IX) din 21 octombrie
1954 Înaltului Comisar posibilitatea de a apela fonduri "destinate să furnizeze un
ajutor de urgenţă grupurilor de refugiaţi aflate în cea mai mare nevoie". Nu sunt
consideraţi refugiaţi, potrivit prevederilor din Convenţia din 1951 şi din Statut, cei
care nu au traversat frontiera statului în cauză sau cei care au traversat-o dar din alte
motive decât cele înscrise în aceste documente. O precizare se mai impune: statele nu
au obligaţia de a acorda azil refugiaţilor. Ulterior, au fost câteva încercări de a
consacra o obligaţie în acest sens, dar fără rezultat (de pildă, Conferinţa de la Geneva
din 10 ianuarie 1977 în scopul aplicării Rezoluţiei 3456(XXX) a Adunării Generale).
Înaltul Comisariat a înlocuit Organizaţia Internaţională pentru Refugiaţi (OIR),
creată prin Rezoluţia 62(1) din 15 decembrie 1946 a Adunării Generale. Organizaţia a
fost creată pentru a sprijini victimele regimurilor totalitare şi orice persoane care nu
puteau sau nu doreau să ceară protecţia guvernelor lor de origine.
În acest sens, mandatul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru
Refugiaţi este:
— să urmărească încheierea şi ratificarea convenţiilor internaţionale
referitoare la protecţia refugiaţilor;
— să supravegheze aplicarea lor şi, dacă situaţia o cere, să propună
modificările considerate a fi necesare;
— să urmărească pe cale de acorduri particulare cu guvernele aplicarea de
măsuri destinate să îmbunătăţească soarta refugiaţilor şi să caute să diminueze
numărul acelora care au nevoie de protecţie;
— să secondeze iniţiativele puterilor publice şi iniţiativele particulare în ceea
ce priveşte repatrierea de bună voie a refugiaţilor sau asimilarea lor în noile
comunităţi naţionale;
— să încurajeze admiterea de refugiaţi pe teritoriile statelor, fără excluderea
refugiaţilor care aparţin categoriilor celor mai dezmoştenite;
— să facă eforturi ca refugiaţii să fie autorizaţi să-şi transfere bunurile lor, cu
deosebire a acelora necesare reinstalării lor;
— să obţină din partea guvernelor informaţii asupra numărului şi situaţiei
refugiaţilor aflaţi pe teritoriile lor, precum şi asupra legilor şi reglementărilor în
materia refugiaţilor;
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— să păstreze contacte permanente cu guvernele şi organizaţiile
interguvernamentale interesate;
— să intre în legătură cu organizaţiile private care se preocupă cu probleme
privitoare la refugiaţi;
— să faciliteze coordonarea eforturilor organizaţiilor private care se preocupă
cu asistenţa refugiaţilor;
— să se achite de orice funcţie suplimentară pe care i-o poate încredinţa
Adunarea Generală, cu deosebire în materia repatrierii şi reinstalării refugiaţilor.
Înaltul Comisar este ales de Adunarea Generală la propunerea Secretarului
General şi durata mandatului este stabilită de Adunare. În fiecare an, el întocmeşte un
raport pe care îl prezintă Adunării Generale prin intermediul Consiliului Economic şi
Social.
Problema refugiaţilor a constituit o preocupare pentru Organizaţia Naţiunilor
Unite încă de la început. Mai târziu, în 1951, la 28 iulie, a fost adoptată Convenţia
privitoare la statutul refugiaţilor (intrată în vigoare la 22 aprilie 1954). În Preambulul
Convenţiei se reiterează că Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi are ca
"sarcină să vegheze la aplicarea convenţiilor internaţionale care asigură protecţia
refugiaţilor" şi că rezolvarea problemelor lor depinde de "cooperarea dintre state şi
Înaltul Comisariat". Şi Protocolul referitor la statutul refugiaţilor — Rezoluţia
2198(XXI) din 16 decembrie 1966 — a înscris aceleaşi competenţe ale Înaltului
Comisariat.
De menţionat că, potrivit Rezoluţiei 3274(XXIX) din 10 decembrie 1974 şi
Rezoluţiei 31/36 din 30 noiembrie 1976, Adunarea Generală a cerut Înaltului Comisar
să se însărcineze şi cu funcţiile prevăzute în Convenţia asupra reducerii cazurilor de
apatridie (adoptată la 30 august 1961).

b) Consiliul de Securitate
Structura, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare, procedurile,
întinderea puterilor Consiliului de Securitate sunt prevăzute în capitolele V—VIII,
articolele 25—54 şi în alte dispoziţii din Cartă în care se fac referiri la diferite aspecte
legate de menţinerea păcii şi soluţionarea crizelor.
Articolul 23 din Carta Naţiunilor conferă Consiliului de Securitate prima
responsabilitate în menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale. Pentru menţinerea
păcii Consiliul are două posibilităţi: fie reglarea diferendelor prin procedee pacifiste,
fie prin luarea de măsuri cu caracter coercitiv, acestea din urmă puse în aplicare prin
intermediul unor forţe armate internaţionale. În prima posibilitate, rolul Consiliului de
Securitate constă în examinarea litigiului în cauză şi în efectuarea de anchete, în ceea
ce priveşte măsurile coercitive, în afara utilizării de forţe armate, se poate iniţia
suspendarea (embargo) completă sau parţială a relaţiilor economice, a comunicaţiilor
feroviare, maritime, aeriene, poştale etc, sau chiar ruperea relaţiilor diplomatice.
Constatările făcute precum şi recomandările considerate necesare pot lua şi
forma unor rapoarte periodice (anuale sau ocazionale) adresate Adunării Generale.
Consiliul de Securitate, în desfăşurarea activităţii sale, poate crea organe
subsidiare care, evident, îi sunt direct subordonate. În cele mai multe cazuri, sunt
organe ad-hoc formate din reprezentanţi ai unor state, personalităţi independente,
experţi, organe individuale sau colective. Aceştia pot face recomandări, efectua
anchete, misiuni de bune oficii, de mediere, de observaţie etc. Consiliul de Securitate
era compus din cinci membri permanenţi şi şase nepermanenţi. Printr-un amendament
la art. 23 al. 1 din Cartă — Rezoluţia 1991(XVIII) din 17 decembrie 1963 — numărul
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membrilor nepermanenţi a fost ridicat la zece, fiecare membru al Consiliului de
Securitate dispunând de un vot. Membrii permanenţi sunt: China, Franţa, Regatul Unit
al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Rusia şi Statele Unite ale Americii. Ceilalţi
membri nepermanenţi, sunt aleşi — cu o majoritate de două treimi — de Adunarea
Generală din doi în doi ani (art. 23 al. 2), în funcţie de o repartiţie geografică
echitabilă şi de contribuţia ţărilor membre la menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale, precum şi la alte scopuri ale Organizaţiei mondiale. Menţinerea acestei
structuri dualiste: membrii permanenţi şi membrii nepermanenţi a fost şi este criticată
pe considerentul că perpetuează privilegiile marilor puteri şi ca atare ar aparţine
mentalităţii secolului al XIX-lea.
Consiliul de Securitate îşi exercită funcţiile în permanenţă, preşedinţia fiind
asigurată prin rotaţie. Art. 27 din Cartă reglementează condiţiile de vot. Regula este
aceea a majorităţii, dar unanimitatea membrilor permanenţi este necesară în anumite
situaţii. Astfel, pentru deciziile privind problemele de procedură sunt necesare 9
voturi afirmative. Altele, care nu sunt simple probleme de procedură, au nevoie tot de
9 voturi în care trebuie să fie cuprinse şi cele 5 voturi ale membrilor permanenţi.
Votul împotrivă sau o abţinere a unui membru permanent este cunoscut sub numele de
drept de veto, iar rezoluţia obţinută în acest fel nu are valoare pozitivă deoarece
expresia folosită în Cartă cere "vot afirmativ".
De-a lungul anilor, pe baza unor plângeri referitoare la violări ale drepturilor
omului Consiliul de Securitate a desfăşurat anchete asupra unor diferende sau a unor
situaţii ce puteau determina dezacorduri, uneori grave, între state.

c) Consiliul Economic şi Social (ECOSOC)
În termenii capitolului X — art. 61—72 din Carta Naţiunilor Unite, Consiliul,
organ principal al ONU, este însărcinat cu probleme de cooperare economică şi
socială internaţională. Consiliul are ca obiectiv favorizarea respectării universale şi
efective a drepturilor omului. Art. 62 din Cartă stipulează că el poate să facă sau să
provoace studii şi rapoarte, să facă recomandări asupra unor probleme internaţionale
din domeniul economic şi social, al culturii şi educaţiei, sănătăţii publice şi alte
domenii conexe, precum şi în domeniul respectării efective a drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale pentru toţi oamenii. Consiliul Economic şi Social are deci
misiunea să traducă în realitate principiile pe care Carta le înscrie în domeniul
economic şi social. În linii mari, aceste principii privesc ridicarea nivelului de viaţă al
oamenilor, precum şi dezvoltarea pe plan economic şi social. În realizarea acestor
obiective, Consiliul şi-a creat şi instrumentele necesare. Este un proces care îşi
urmează cursul, cu toate dificultăţile pe care le întâmpină. ECOSOC poate să
pregătească proiecte de convenţii pentru a le supune Adunării Generale, să convoace
conferinţe internaţionale consacrate problemelor referitoare la drepturile omului.
Tot în competenţele Consiliului intră şi instituirea de comisii şi comitete
pentru probleme economice şi sociale şi pentru progresul general al drepturilor
omului. Facultatea de a institui asemenea comisii şi comitete a fost recunoscută prin
articolele 68 şi 69 prin care s-au creat două tipuri de comisii: unele cu caracter tehnic
însărcinate cu probleme speciale, iar altele cu caracter economic regional. Din prima
categorie fac parte Comisia de statistică, Comisia pentru populaţie, Comisia pentru
dezvoltare socială, Comisia pentru stupefiante şi altele. Din cea de a doua categorie
fac parte Comisia economică pentru Europa, o alta pentru Asia şi Extremul Orient,
una pentru America Latină, alta pentru Africa şi un Birou de afaceri economice şi
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sociale pentru Orientul Mijlociu. Consiliul are competenţa de a întocmi sau a cere (de
la statele membre ale ONU şi instituţii specializate) studii, rapoarte şi recomandări în
domeniile cele mai variate ale drepturilor omului, cum sunt cele economice, sociale,
culturale, educaţionale, de sănătate publică şi alte domenii conexe. Consiliul (art. 63)
coordonează activitatea instituţiilor specializate, încheie acorduri cu acestea,
adresează recomandări nu numai Adunării Generale şi celorlalte organisme şi instituţii
ONU, ci şi statelor membre. Potrivit dispoziţiilor art. 71 din Cartă, Consiliul poate
consulta organizaţiile neguvernamentale, păstrează şi dezvoltă relaţii cu acestea.
În virtutea Rezoluţiilor 1156(XLI) din 1966 şi 1623(LI) din 1971, Consiliul
Economic şi Social îndeplineşte funcţia de organ de conducere al Naţiunilor Unite în
domeniul economic şi social şi al drepturilor omului; asigură coordonarea activităţilor
instituţiilor ONU din aceste domenii, este un centru de discutare a problemelor
internaţionale din sfera sa de preocupări, formulează recomandări diferitelor organe şi
instituţii ONU.
Consiliul este format din 54 de membri, fiecare dispunând de câte un vot; prin
Rezoluţia 2847(XXV1), Adunarea Generală a hotărât ca la alegerea lor să se ţină
seamă şi de criteriul geografic de reprezentare în Consiliu. Consiliul şi-a adoptat
regulamentul său interior şi lucrează în sesiuni ordinare şi, eventual, extraordinare.
Deciziile sunt adoptate cu majoritatea membrilor prezenţi şi votanţi.
Activitatea Consiliului este sprijinită de 3 comitete principale, şi anume:
Comitetul economic, Comitetul social si Comitetul de coordonare. Problemele
referitoare la drepturile omului sunt trimise în mod obişnuit la cel de-al doilea
Comitet, Comitetul social19, care examinează şi întocmeşte rapoarte ce conţin proiecte
de rezoluţii şi de hotărâri. Consiliul, în baza art. 69, a creat organe care să-l ajute în
activitatea sa privitoare la drepturile omului, cum sunt: Comisia drepturilor omului şi
Comisia pentru condiţia femeii, Comisia pentru prevenirea crimei şi de luptă
împotriva delincventei. Comisia drepturilor omului şi-a creat, la rândul ei, Subcomisia
de luptă împotriva măsurilor discriminatorii şi pentru protecţia minorităţilor. În
anumite situaţii şi pentru anumite probleme, Consiliul creează comitete speciale
compuse din reprezentanţi ai statelor membre, din experţi numiţi de guverne sau din
personalităţi remarcabile, aceştia din urmă fiind prezenţi cu titlu individual. Toate
aceste organe au îndeplinit activităţi de foarte mare importanţă în domeniul drepturilor
omului. Pe parcursul timpului au fost create şi alte organe sociale cărora li s-au
încredinţat atribuţii diferite, cum ar fi comitete speciale pentru redactarea unor
proiecte de convenţii, de pildă privitoare la genocid, la apatridie, la refugiaţi, sclavie,
muncă forţată ş.a.
Organele subsidiare ale Consiliului Economic şi Social sunt:

c1a. Comisia drepturilor omului
Comisia drepturilor omului a fost creată în virtutea articolelor 7 şi 68 din Carta
Naţiunilor Unite care acordă Consiliului Economic şi Social dreptul de a institui
comisii pentru problemele economice şi sociale, pentru progresul drepturilor omului,
precum şi orice alte comisii necesare exercitării funcţiilor sale. Comisia drepturilor
omului a fost înfiinţată prin Rezoluţia 5(1) din 16 februarie 1946, dată de la care s-a
reunit în fiecare an; ea este organul principal în materia drepturilor omului. Comisia
este una din cele şase comisii tehnice create de către Consiliu (Comisia pentru
populaţie, Comisia pentru dezvoltare socială, Comisia pentru stupefiante etc). Prin
19

Prin termenul "social" trebuie înţeles în acest context, "drepturile omului".
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Rezoluţia Consiliului 9(11) din 21 iunie 1946 s-a decis ca în Comisie să participe câte
un reprezentant din cei 18 membri ai ONU pe care îi va desemna Consiliul. Pot fi
prezente în Comisie şi persoane, dar nu în calitate de reprezentanţi, ci cu titlu personal
"pentru a se asigura o reprezentare bine echilibrată în diferite domenii de care se
ocupă Comisia". Până în 1961, Comisia era compusă din 18 membri, numărul lor
crescând pe parcursul timpului până la 43 la ora actuală. Sunt aleşi şi pe baza
criteriului geografic pentru un termen de trei ani. Comisia a adoptat Regulamentul
comisiilor tehnice ale Consiliului. Activitatea Comisiei drepturilor omului constă în
furnizarea de informaţii, efectuarea de studii, formularea de recomandări, elaborarea
de proiecte de instrumente internaţionale privitoare la drepturile omului. În afara
acestor activităţi, ea îndeplineşte sarcini speciale pe care i le încredinţează Adunarea
Generală sau Consiliul Economic şi Social; de asemenea, Comisia este abilitată să
ancheteze ori de câte ori i se aduc la cunoştinţă violări ale drepturilor omului şi să
examineze sesizările referitoare la astfel de violări. Potrivit Rezoluţiei amintite (9(II)
din 1946), Comisia avea ca sarcină să prezinte Consiliului propuneri, informaţii,
recomandări şi rapoarte privitoare la:
— o declaraţie internaţională a drepturilor omului;
— declaraţii sau convenţii internaţionale asupra libertăţilor civice, condiţiei
femeii, libertăţii de informare şi a altor probleme analoge;
— protecţia minorităţilor;
— prevenirea discriminărilor bazate pe rasă, sex, limbă sau religie;
— orice altă problemă referitoare la drepturile omului.
Încă din primii ani de activitate, Comisia şi-a consacrat activitatea elaborării
unei declaraţii internaţionale a drepturilor omului, a unui pact referitor la drepturile
omului. Adunarea Generală a decis prin Rezoluţia 545(VII) din 5 februarie 1952 să se
elaboreze două pacte în locul unuia singur: Pactul referitor la drepturile civile şi
politice şi Pactul referitor la drepturile economice, sociale şi culturale. Au urmat şi
alte proiecte printre care cel al Declaraţiei asupra acordării independenţei ţărilor şi
popoarelor coloniale — adoptată de Adunarea Generală prin Rezoluţia 1515(XV) din
14 decembrie 1960, al Declaraţiei drepturilor copilului — adoptată prin Rezoluţia
1386(XIV) din 20 noiembrie 1959, al Declaraţiei Naţiunilor Unite privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare rasială — Rezoluţia 1904(XVIII) din 20 noiembrie
1963, al Declaraţiei privind azilul teritorial — Rezoluţia 2312(XXII) din 14
decembrie 1967 ş.a.
Toată această activitate se desfăşoară în strânsă cooperare cu celelalte organe
ale Naţiunilor Unite cu competenţe în materia drepturilor omului. În acelaşi timp, ea
acordă tot concursul Consiliului Economic si Social în scopul coordonării activităţilor
referitoare la drepturile omului în tot sistemul ONU.
Lucrările sale — ce se desfăşoară în fiecare an pe durata a cinci sau şase
săptămâni — sunt reglementate de dispoziţiile Regulamentului interior al comisiilor
tehnice ale Consiliului. Dreptul la vot aparţine numai membrilor Comisiei sau
locţiitorilor lor, putând fi invitate să participe la discuţii asupra oricăror probleme
statele membre interesate sau mişcări de eliberare naţională recunoscute de Adunarea
Generală. Pot participa la discuţii sau în calitate de observatori, instituţii specializate,
organizaţii interguvernamentale, organizaţii neguvernamentale dotate cu statut
consultativ.
Comisia a fost abilitată să instituie o Subcomisie pentru libertatea de informare
şi presă (Rezoluţia 9(11), par. II din 12 iunie 1946), o Subcomisie pentru condiţia
femeii căreia i s-a acordat statutul de Comisie (Rezoluţia 11(11) din 21 iunie 1946), o
Subcomisie pentru protecţia minorităţilor şi o Subcomisie pentru abolirea
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discriminării bazate pe sex, rasă, limbă sau religie. Ultimele au fost create în 1947;
prima dintre ele şi-a încetat existenţa în 1952.
Unele sarcini ale Comisiei au fost încredinţate unor persoane numite raportori
speciali, care examinează situaţia drepturilor omului în diferite ţări sau teritorii ale
lumii.
Comisia şi-a încheiat activitatea în baza Rezoluţiei 60/251 din 15 martie 2006
a Adunării Generale ONU, care a decis ca un Consiliu al Drepturilor Omului să o
înlocuiască.

c1b. Consiliul pentru drepturile omului
Comisia Drepturilor Omului din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite a dat
comunităţii internaţionale un cadru universal al drepturilor omului, cuprinzând
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cele două pacte internaţionale,
protocoalele la acestea şi alte tratate de bază cu privire la drepturile omului.
În cursul sesiunii sale anuale din 2006, Comisia a atras atenţia în mod public
asupra subiectelor şi dezbaterilor în legătură cu drepturile omului, a pus la dispoziţie
un forum dedicat dezvoltării politicii pentru drepturile omului a Naţiunilor Unite şi un
sistem unic de proceduri speciale, de urmărire şi analizare a conformării cu drepturile
omului, pe teme şi pe ţări.
Totuşi, capacitatea Comisiei de a-şi îndeplini sarcinile a fost din ce în ce mai
mult subminată de credibilitatea şi profesionalismul său în scădere. În mod special,
statele au căutat să devină membre ale Comisiei nu pentru a întări drepturile omului,
ci pentru a se proteja pe ele însele de critici sau pentru a-i critica pe alţii. Ca rezultat,
s-a dezvoltat un deficit de credibilitate, care aruncă o umbră asupra sistemului
Naţiunilor Unite ca întreg.
Din această cauză, Adunarea Generală a ONU a hotărât prin Rezoluţia 60/251
din 15 martie 2006, menţionată mai înainte, înlocuirea Comisiei Drepturilor Omului
cu un Consiliu al Drepturilor Omului care să fie un organism subsidiar al Adunării
Generale; membrii săi sunt aleşi în mod direct de Adunarea Generală cu o majoritate
de 2/3 a membrilor prezenţi cu drept de vot. Principala prioritate a Consiliului o
reprezintă întărirea regimului internaţional de apărare a drepturilor omului.
Înfiinţarea Consiliului pentru Drepturile Omului acordă drepturilor omului o
poziţie cu autoritate sporită, corespunzând locului de frunte acordat drepturilor omului
în Carta Naţiunilor Unite.
Consiliul reprezintă cel mai important for al Naţiunilor Unite pentru dialog şi
cooperare în privinţa drepturilor omului. Principala sa atribuţie constă în a ajuta
statele membre să îşi îndeplinească obligaţiile privitoare la drepturile omului prin
dialog, întărirea capacităţii instituţionale şi asistenţă tehnică. Consiliul face de
asemenea recomandări Adunării Generale pentru dezvoltarea dreptului internaţional
în domeniul drepturilor omului.
Spre deosebire de Comisia ONU pentru drepturile omului, care avea 53 de
membri, noul Consiliu are doar 47 de membri.
Membrii Consiliului sunt aleşi de către Adunarea Generală prin vot individual
şi direct printr-o majoritate absolută a membrilor Adunării (96 de voturi). Distribuţia
locurilor respectă în mod echitabil reprezentarea geografică (13 membri din grupul
ţărilor africane; 13 membri din cel al ţărilor din Asia; 6 membri din grupul ţărilor
central şi est europene; 8 membri din grupul ţărilor din America Latină şi Caraibe; 7
membri din grupul ţărilor vest-europene şi al celorlalte ţări). Ca noutate, procedura de
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alegere ţine cont de votul majorităţii absolute a statelor membre din Adunarea
Generală.
Atunci când votează componenţa noului Consiliu pentru drepturile omului,
ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite iau în considerare contribuţia
candidaţilor la procesul de promovare şi apărare a drepturilor omului. Cu ocazia
alegerilor, membrii se angajează să coopereze cu noul Consiliu şi să menţină
standardele de promovare şi apărare a drepturilor omului la cele mai înalte niveluri.
Candidaţii prezintă angajamente şi declaraţii voluntare referitoare la promovarea şi
apărarea drepturilor omului. Acestea nu erau necesare în cazul alegerilor pentru
componenţa fostei Comisii ONU pentru drepturile omului.
Adunarea Generală, printr-o majoritate de două treimi prezentă la vot, poate
suspenda drepturile de membru ale unui membru al Consiliului care comite încălcări
grave şi sistematice ale drepturilor omului.
Consiliul pentru drepturile omului îşi are sediul la Geneva şi se va întruni în
cel puţin trei sesiuni pe an (inclusiv sesiunea plenară), durata unei sesiuni fiind de cel
puţin zece săptămâni. Comisia se întrunea anual într-o singură sesiune care dura şase
săptămâni. Astfel, Consiliul va putea răspunde mai repede unor situaţii urgente şi va
putea avea sesiuni speciale atunci când va fi necesar şi în situaţia în care un membru
al Consiliului, cu sprijinul unei treimi din numărul celorlalţi membri, o va cere.
Observatorii — fie că aceştia sunt organizaţii neguvernamentale, organizaţii
inter-guvernamentale, instituţii naţionale din sfera drepturilor omului sau agenţii
specializate — vor putea participa la lucrările Consiliului pe baza aceloraşi
angajamente şi practici care au funcţionat în timpul existenţei vechii Comisii.
Consiliul înfiinţat la 15 mai 2006, a preluat toate mandatele şi
responsabilităţile Comisiei astfel încât să prevină un eventual gol în protecţia
drepturilor omului în timpul perioadei de tranziţie. La un an după prima sesiune a
Consiliului — din 19 iunie 2006 — a avut loc o evaluare. Această revizuire a
examinat diferite modalităţi de raţionalizare şi întărire a procedurilor şi mecanismelor
speciale, urmând ca după 2008 să fie reformate. România este membră a primului
Consiliu pentru Drepturile Omului, iar în perioada 2007-2008 a prelua preşedinţia
acestuia.
Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Louise Arbour a numit înfiinţarea
Consiliului Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului "o oportunitate istorică care să
îmbunătăţească acţiunile de protecţie şi promovare a libertăţilor fundamentale ale
oamenilor din toată lumea".
"Decizia Adunării Generale de a crea Consiliul este importantă", a spus Înaltul
Comisar. "Crearea Consiliului răspunde speranţei că întreaga comunitate a globului
s-ar putea uni şi crea o instituţie puternică în inima sistemului internaţional pentru
drepturile omului".
Doamna Arbour a spus că, Consiliul reprezintă mai mult decât "o Comisie
pentru Drepturile Omului nouă şi îmbunătăţită, organismul pe care-l înlocuieşte". Pe
lângă menţinerea celor mai bune elemente ale Comisiei, cum ar fi sistemul
investigaţiilor independente şi larga participare a societăţii civile, noul organism este
înzestrat cu unele trăsături semnificative, inclusiv obligativitatea candidaţilor la
funcţia de membri de-a face angajamente în domeniul drepturilor omului; membrii
aleşi trebuie să fie primii care examinează detaliat în cadrul reconsiderării periodice
situaţia respectivă a protocoalelor lor privitoare la drepturile omului; membrii care au
comis încălcări mari şi sistematice ale drepturilor omului ar putea fi suspendaţi. De
asemenea, membrii se angajează să colaboreze cu Consiliul şi diferitele lor
mecanisme.
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c2. Subcomisia de luptă împotriva măsurilor discriminatorii şi pentru
protecţia minorităţilor
Subcomisia de luptă împotriva măsurilor discriminatorii şi pentru protecţia
minorităţilor a fost creată prin unificarea Subcomisiei pentru protecţia minorităţilor şi
a Subcomisiei pentru abolirea discriminării bazate pe rasă, sex, limbă sau religie, încă
din prima sesiune din 1947 a Comisiei drepturilor omului (în virtutea Rezoluţiei 9(11)
a ECOSOC). Subcomisia asistă Comisia în examinarea reclamaţiilor referitoare la
drepturile omului.
Mandatul încredinţat de comisie subcomisiei din chiar momentul creării ei era
formulat în termeni generali: "să examineze ce dispoziţii trebuie adoptate pentru
definirea principiilor de aplicat în domeniul luptei împotriva măsurilor discriminatorii
bazate pe rasă, sex, limbă sau religie şi în materie de protecţie a minorităţilor şi să
prezinte recomandări Comisiei asupra problemelor urgente în aceste domenii".
Lupta împotriva măsurilor discriminatorii a fost definită ca fiind "prevenirea
oricărei măsuri care refuză unor particulari sau unor grupuri de persoane o egalitate de
tratamente pe care ei o pot dori".
Funcţiile enunţate în rezoluţia adoptată de Comisie în cea de-a cincea sesiune
din 1949 au fost mai precizate şi lărgite:
— să întreprindă studii, cu deosebire în lumina Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului şi să adreseze recomandări Comisiei privitoare la lupta împotriva
măsurilor discriminatorii de orice fel adoptate în legătură cu violarea drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale;
— să îndeplinească orice alte funcţii pe care i le poate încredinţa Consiliul
Economic şi Social sau Comisia drepturilor omului.
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a subliniat în repetate rânduri deosebita
importanţă a aplicării efective a principiului nediscriminării, principiu care este un
obiectiv principal al tuturor organelor şi instituţiilor ONU.
În acest context, Subcomisia a adoptat în prima sa sesiune (1947) un text20 care
defineşte lupta împotriva măsurilor discriminatorii: "prevenirea măsurilor
discriminatorii este prevenirea oricărei acţiuni care refuză să recunoască persoanelor
umane sau grupurilor de persoane egalitatea de tratament pe care ele pot să o
dorească". In ceea ce priveşte protecţia minorităţilor, terminologia folosită este:
"protecţia grupurilor care nu sunt dominante într-o ţară şi care, dorind toate să fie
tratate, într-un mod general, pe picior de egalitate cu majoritatea, voiesc într-o
oarecare măsură un tratament diferit destinat să protejeze caracteristicile fundamentale
care le deosebesc de majoritatea populaţiei... Particularităţile care merită o astfel de
protecţie sunt cele de rasă, religie şi limbă".
La ora actuală, mai precis din 1969, Subcomisia este formată din 26 de experţi
— iniţial erau 12 — care activează cu titlu personal şi nu ca reprezentanţi ai statelor.
Ea a creat mai multe grupuri de lucru pentru a o ajuta în îndeplinirea sarcinilor, dintre
care:
— Grupul de lucru ad-hoc pentru comunicări, care examinează comunicările
(plângerile) adresate Comisiei şi reţine pe acelea care par să indice existenţa unor
violări flagrante, constante şi sistematice ale drepturilor omului;
— Grupul de lucru pentru populaţiile autohtone, care urmăreşte evoluţia
20

Rapport de la sous-commission sur sa première session (1947), procès-verbaux officiels du Conseil
économique et social, 6e session, supplément no. 11 (E'CN.4/52), chap. V.
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situaţiei în ceea ce priveşte protecţia drepturilor acestor populaţii;
— Grupul de lucru pentru sclavie, care urmăreşte evoluţia situaţiei în
domeniul sclaviei, practicile legate de sclavie, exploatarea muncii copiilor şi a
prostituţiei. În afara acestora, pentru anumite sarcini, Subcomisia mai creează şi alte
grupuri, aşa-numite "grupuri de lucru de sesiune", care se reunesc în timpul sesiunilor
anuale pentru examinarea unor probleme înscrise pe ordinea de zi. Astfel de grupuri
sunt:
— Grupul de lucru pentru încurajarea acceptării universale a instrumentelor
referitoare la drepturile omului;
— Grupul de lucru asupra drepturilor persoanelor deţinute sau încarcerate;
— Grupul de lucru asupra problemei persoanelor deţinute pentru tulburări
mintale;
— Grupul de lucru asupra practicilor tradiţionale care afectează sănătatea
femeilor şi a copiilor;
— Grupul de lucru intersesiuni asupra minorităţilor. Fiecare grup de lucru îşi
supune rapoartele pentru a fi examinate de Subcomisie. În anumite materii,
Subcomisia este abilitată să ia decizii proprii şi chiar să adopte propriile sale rezoluţii.
Pentru altele, ea elaborează proiecte de rezoluţii şi de decizii pe care le recomandă
pentru adoptare Comisiei drepturilor omului şi Consiliului Economic şi Social.
Subcomisia a avut o contribuţie importantă la elaborarea articolului 27 din
Pactul Internaţional referitor la drepturile civile şi politice, la adoptarea Declaraţiei
Naţiunilor Unite din 1963 asupra tuturor formelor de discriminare rasială, la
elaborarea Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială ş.a. Subcomisia a contribuit şi prin studiile pe care le-a întreprins
la adoptarea de către Conferinţa generală a UNESCO a Convenţiei privitoare la lupta
împotriva discriminării în domeniul învăţământului, la adoptarea de către Conferinţa
internaţională a muncii a Convenţiei referitoare la discriminarea în funcţie şi profesie
şi la alte instrumente care se referă la diferitele forme de discriminare.

c3. Subcomisia pentru libertatea informaţiei şi a presei
Subcomisia a fost instituită în prima sesiune din 1947 a Comisiei drepturilor
omului în virtutea atribuţiilor acordate prin Rezoluţia 9(11) din 1946 a Consiliului
Economic şi Social. Atribuţiile Subcomisiei erau concentrate asupra selectării
drepturilor, obligaţiilor şi cutumelor care decurg "din noţiunea de libertate a
informaţiei". Pe baza examinării acestora, Subcomisia urma să facă rapoarte şi să se
achite de orice alte însărcinări care puteau să-i fie încredinţate de Consiliu sau de
Comisie.
Subcomisia nu a funcţionat decât în 5 sesiuni (1947—1952), perioadă în care a
îndeplinit un rol important în pregătirea Conferinţei asupra libertăţii de informaţie,
când prin Rezoluţia 414(XIII) din septembrie 1951 Consiliul Economic şi Social a
decis să o menţină în activitate încă o sesiune — respectiv a 5-a — pentru a-i permite
să-şi definitiveze lucrările pentru un proiect de cod internaţional de etica ziariştilor.

c4. Comisia pentru condiţia femeii
Comisia pentru condiţia femeii a fost creată în termenii art. 68 din Cartă ca o
comisie tehnică "pentru progresul drepturilor omului" de către Consiliul Economic şi
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Social prin Rezoluţia 11(11) din 21 iunie 1946. Funcţiile Comisiei sunt de a prezenta:
— recomandări şi rapoarte Consiliului Economic şi Social asupra dezvoltării
drepturilor femeii în domeniile politic, economic, social, de instruire precum şi asupra
altor probleme care au caracter de urgenţă; ulterior, Consiliul a modificat mandatul
iniţial incluzând şi dezvoltarea drepturilor femeii în domeniul civil, adică în dreptul
civil;
— recomandări asupra problemelor care prezintă un caracter de urgenţă în
domeniul drepturilor femeii, în scopul aplicării efective a principiului egalităţii în
drepturi a bărbatului şi femeii şi elaborării de propuneri pentru aplicarea practică a
acestor recomandări.
Comisia era iniţial formată din 15 reprezentanţi ai guvernelor; ulterior,
numărul lor a crescut la 32. Ei sunt aleşi de Consiliu pentru o durată de patru ani.
Atribuţiile Comisiei au fost lărgite din 1985 (Strategiile prospective de la Nairobi) în
sensul că au apărut noi sarcini în urmărirea şi aplicarea de măsuri concrete destinate
să amelioreze condiţia femeii şi să supravegheze progresele înregistrate.
Dispoziţiile Regulamentului interior al comisiilor tehnice se aplică şi acestei
Comisii, după aceleaşi reguli ca şi cele ale Comisiei drepturilor omului.
Rezoluţia mai sus citată prevedea, ca şi în situaţia Comisiei drepturilor omului,
că membrii săi trebuie aleşi pe baza unei repartiţii geografice echitabile. La început,
membrii Comisiei se reuneau în fiecare an, pentru ca din 1971 reuniunile să aibă loc
din doi în doi ani. La aceste reuniuni puteau participa observatori din partea
organizaţiilor interguvernamentale specializate în domeniul drepturilor femeilor.
Comisia pentru condiţia femeii nu are organe subsidiare; ea elaborează
proiecte de rezoluţii şi decizii, pe care le recomandă pentru examinare Consiliului
Economic şi Social. De asemenea, şi această Comisie poate adopta propriile sale
rezoluţii şi decizii; supraveghează aplicarea lor şi pregăteşte conferinţe internaţionale
în materia drepturilor femeii.
La iniţiativa Comisiei sau cu participarea sa au fost adoptate mai multe
documente internaţionale cum ar fi Convenţia privind drepturile politice ale femeii,
Convenţia privind naţionalitatea femeii căsătorite, Convenţia privind consimţământul
la căsătorie, vârsta minimă a căsătoriei şi înregistrarea căsătoriilor; a fost proclamată
Declaraţia privind eliminarea discriminării împotriva femeilor şi alte instrumente în
materie. Comisia a adoptat propuneri şi a recomandat Adunării Generale să proclame
1975 ca "Anul internaţional al femeii" iar deceniul 1976—1985 a fost proclamat
"Deceniul Naţiunilor Unite pentru femei".

c5. Comitetul pentru prevenirea crimei şi de luptă împotriva delincvenţei
Comitetul pentru prevenirea crimei şi de luptă împotriva delincventei, potrivit
rezoluţiilor 32/60 a Adunării Generale şi 1979/19 a ECOSOC, este şi el un organ
subsidiar al Consiliului Economic şi Social şi este compus din 27 de experţi. A fost
creat iniţial ca un comitet consultativ special de experţi de către Adunarea Generală
(Rezoluţia 415(V) din 1 decembrie 1950) transformându-se în comitetul cu numele de
mai sus.
Comitetul a fost însărcinat să pregătească congresele Naţiunilor Unite pentru
prevenirea crimei şi tratamentelor delincvenţilor, în vederea uşurării adoptării de
metode şi mijloace mai eficace pentru lupta contra crimei şi îmbunătăţirea regimului
delincvenţilor.
Astfel la primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi
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tratamentul delincvenţilor (Rezoluţia din 30 august 1955) a fost adoptat "Ansamblul
de reguli minimale pentru tratamentul deţinuţilor".
Membrii Comitetului sunt experţi numiţi de statele membre şi aleşi de
Consiliul Economic şi Social pentru un mandat de patru ani. Comitetul prezintă
rapoarte Consiliului şi, dacă situaţia o cere, şi altor organe ONU. Acest organ a
elaborat Codul de conduită pentru responsabilii cu aplicarea legii, pe care Adunarea
Generală l-a adoptat prin Rezoluţia 169 din 17 decembrie 1979.

d) Consiliul de Tutelă
Consiliul de Tutelă este unul din organele principale ale Naţiunilor Unite, iar
rolul său a fost să grăbească procesul de decolonizare. Carta Naţiunilor Unite a dat o
mare importanţă acestui deziderat, fixând obiectivele, directivele şi procedurile de
urmat. Pentru aceasta, Adunarea Generală a adoptat mai multe rezoluţii care vizau
definirea naturii, întinderii responsabilităţilor şi determinarea procedurilor de urmat.
Consiliul de Tutelă este un organ care ar corespunde cu vechea Comisie a
mandatelor din cadrul Societăţii Naţiunilor, de care însă se diferenţiază prin structură,
având şi competenţe mai largi.
Regimul internaţional de tutelă a fost stabilit prin dispoziţiile Capitolului XII
şi XIII, articolele 75—85 şi 86-91, iar Consiliul de Tutelă a fost creat în virtutea
articolului 7 din Carta Naţiunilor Unite care prevede instituirea unui regim
internaţional de tutelă pentru administrarea şi supravegherea teritoriilor care sunt sau
vor putea fi plasate sub acest regim, în virtutea unor acorduri ulterioare. Articolul 86
din Cartă stipulează că membrii Naţiunilor Unite care fac parte din Consiliul de Tutelă
sunt:
— membrii însărcinaţi să administreze teritoriile de sub tutelă;
— membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate care nu administrează
teritorii sub tutelă;
— alţi membri aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de trei ani al căror
număr trebuie să echilibreze pe cel al ţărilor care administrează teritoriile de sub
tutelă.
În acest fel se realizează un echilibru între statele care administrează teritorii
sub tutelă şi statele care nu administrează asemenea teritorii. Fiecare membru al
Consiliului de Tutelă dispune de un vot iar deciziile sunt luate cu majoritatea
membrilor prezenţi şi votanţi.
Acţiunea Consiliului se poate exercita prin trei metode: examinarea rapoartelor
anuale furnizate de autorităţile însărcinate cu administrarea lor, examinarea petiţiilor,
vizite periodice în teritoriile administrate. Trebuie menţionat că pe parcursul anilor
diferitele tutele s-au încheiat.
Adunarea Generală asistată de Consiliul de Tutelă exercită un control asupra
statului tutelar care în virtutea art. 73 din Cartă s-a angajat ca în teritoriul pe care îl
tutelează să recunoască principiul priorităţii intereselor locuitorilor şi să accepte "ca o
misiune sacră" obligaţia de a favoriza cât mai mult posibil prosperitatea lor.
Organizaţia Naţiunilor Unite are competenţa de a aproba acordurile de tutelă,
de a desemna statele administrante, teritoriile administrate, competenţele exercitate
prin intermediul Consiliului de Tutelă.
Printre scopurile de bază ale acestui Consiliu figurează şi încurajarea
respectării "drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire
de rasă, sex, limbă sau religie şi dezvoltării sentimentului de interdependenţă al
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popoarelor lumii" precum şi favorizarea progresului politic, economic şi social, a
dezvoltării învăţământului populaţiei din aceste teritorii, a evoluţiei lor spre
dobândirea capacităţii de a se autoadministra sau de a-şi obţine independenţa, (art. 76,
a—d). Rezultă astfel că drepturile omului sunt incluse printre funcţiile şi atribuţiile
principale ale Consiliului de Tutelă.

e) Secretariatul
Este de asemenea unul din organele principale ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite (art. 7 din Cartă). Secretariatul este compus din funcţionari recrutaţi pe plan
internaţional care lucrează la sediul din New York şi în lumea întreagă; el se achită de
diversele sarcini curente ale organizaţiei şi este în serviciul celorlalte organe
principale ale ONU cărora le administrează politicile şi programele. Secretariatul
prezintă astfel două caracteristici: în ceea ce priveşte compunerea lui, este un personal
internaţional; din punctul de vedere al funcţiilor sale, este un personal administrativ.
Secretariatul este condus de Secretarul General ales de către Adunarea Generală la
recomandarea Consiliului de Securitate, pentru o durată de cinci ani care poate fi
reînnoită.
Sarcinile Secretariatului sunt la fel de diverse ca şi problemele de care se
ocupă Organizaţia Naţiunilor Unite şi care merg de la administrarea operaţiunilor de
menţinere a păcii la medierea în diferendele internaţionale. Secretariatul observă
tendinţele şi problemele economice şi sociale, întocmeşte studii asupra unor subiecte
precum drepturile omului, dezvoltarea durabilă şi altele, organizează conferinţe
internaţionale asupra problemelor care interesează întreaga lume, supraveghează
aplicarea deciziilor adoptate de organele ONU, traduce discursurile şi traduce
documentele în limbile oficiale ale organizaţiei, realizează programe de informare
pentru a populariza în întreaga lume activităţile ONU.
Secretariatul numără în rândurile sale peste 14.000 de persoane provenite din
aproximativ 170 de state. Funcţionarii internaţionali ai Secretariatului, ca şi Secretarul
General, nu dau socoteală de activităţile lor decât în faţa ONU şi depun jurământ să
nu solicite şi nici să primească instrucţiuni de la nici un guvern şi de la nici o
autoritate exterioară. În termenii art. 100 din Cartă, fiecare stat membru se angajează
să respecte caracterul exclusiv internaţional al funcţiilor Secretarului General şi ale
personalului şi să nu încerce să influenţeze modul în care ei îşi îndeplinesc sarcinile.
Secretarul General este asistat în problemele referitoare la drepturile omului de
Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, care are rangul de Secretar General
adjunct; în probleme de diplomaţie preventivă şi restabilire a păcii este asistat de un
Secretar General adjunct cu sarcini speciale în acest domeniu, iar de la 12 ianuarie
1998 a fost creat şi un post de Vicesecretar General.
Secretarul General este cel mai înalt funcţionar al Naţiunilor Unite (art. 97),
care este prezent la toate reuniunile Adunării Generale, Consiliului de Securitate,
Consiliului Economic şi Social şi Consiliului de Tutelă.

e1. Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului
Organul Secretariatului ONU căruia îi reveneau în principal problemele
drepturilor omului era Centrul pentru drepturile omului (de la Geneva). Centrul era
condus de Secretarul General Adjunct cu drepturile omului, care era în acelaşi timp şi
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Directorul general al Oficiului Naţiunilor Unite de la Geneva. Centrul pentru
drepturile omului avea ca sarcină principală să sprijine Adunarea Generală, Consiliul
Economic şi Social, Comisia drepturilor omului şi alte organe ale Naţiunilor Unite în
promovarea şi protejarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în
conformitate cu prevederile Cartei Naţiunilor Unite, Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului, pactelor şi convenţiilor internaţionale referitoare la drepturile
omului încheiate sub auspiciile Naţiunilor Unite.
La 15 septembrie 1997, Centrul pentru Drepturile Omului a fuzionat cu Biroul
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului într-un singur organism: Înaltul
Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, care îşi are sediul la Geneva.
Mandatul acestui organism îşi are temeiul juridic în art. 1, 13, 55 din Carta
Naţiunilor Unite, în Declaraţia şi Programul de acţiune de la Viena precum şi în
Rezoluţia Adunării Generale 48/141 din 20 decembrie 191)3, prin care Adunarea
Generală a înfiinţat funcţia de înalt Comisar ONU pentru Drepturile Omului.
Misiunea Înaltului Comisariat este de a promova respectarea universală a
tuturor drepturilor omului, urmărind traducerea în fapte concrete a voinţei şi a
hotărârii comunităţii internaţionale, aşa cum acestea se exprimă prin intermediul
Naţiunilor Unite.
Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Înaltului Comisariat ONU pentru
drepturile Omului îi revin numeroase atribuţii:
— Promovează pe plan internaţional exercitarea tuturor drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale;
— Îndeplineşte un rol esenţial în problemele drepturilor omului şi evidenţiază
importanţa acestora pe plan naţional şi internaţional;
— Promovează cooperarea internaţională în acest domeniu;
— Stimulează şi coordonează acţiunile din domeniul drepturilor omului în
întreg sistemul ONU;
— Impulsionează ratificarea şi implementarea universală a standardelor
internaţionale în materie;
— Participă la elaborarea de noi instrumente juridice privitoare la drepturile
omului şi libertăţile fundamentale;
— Acordă sprijin organismelor cu preocupări în domeniu precum şi organelor
de monitorizare create în baza acordurilor internaţionale:
— Acţionează în situaţia unor violări grave ale drepturilor omului;
— Promovează înfiinţarea de infrastructuri naţionale în această materie;
— Desfăşoară acţiuni şi operaţiuni în teren;
— Asigură educaţia, informarea, servicii consultative şi asistentă tehnică în
probleme de drepturi ale omului.
Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului este condus de un înalt
Comisar al Naţiunilor Unite cu rang de Secretar General adjunct. El răspunde direct în
faţa Secretarului General pentru întreaga activitate a Înaltului Comisariat şi
îndeplineşte funcţiile ce i-au fost atribuite în mod special de către Adunarea Generală
în rezoluţia mai sus citată şi în cele ulterioare, consiliază pe Secretarul General asupra
politicilor ONU în domeniul drepturilor omului, se îngrijeşte de acordarea unui sprijin
material şi administrativ pentru acţiunile desfăşurate în cadrul programului ONU
pentru drepturile omului, îl reprezintă pe Secretarul General la reuniunile
organismelor de drepturile omului şi alte manifestări din domeniu şi duce la
îndeplinire sarcinile speciale pe care i le stabileşte Secretarul General.
Înaltul Comisar este asistat de un înalt Comisar adjunct ONU pentru drepturile
Omului care îl şi înlocuieşte în lipsă. Acesta mai îndeplineşte şi sarcini specifice în
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domeniu cât şi pe cele de natură administrativă, fiind răspunzător în faţa Înaltului
Comisar.
Personalul Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului are, între
altele, următoarele atribuţii:
— Sprijină pe Înaltul Comisar în conducerea şi supravegherea generală a
activităţilor prevăzute în programele de drepturile omului;
— Sprijină pe Înaltul Comisar în elaborarea, comunicarea, aplicarea şi
evaluarea politicilor, practicilor şi activităţilor de promovare şi protecţie a drepturilor
omului;
— Îl sprijină în menţinerea relaţiilor cu guvernele, organismele şi structurile
Naţiunilor Unite, cu organizaţii internaţionale, instituţii regionale şi naţionale, cu
organizaţii neguvernamentale, sectorul privat şi mediile universitare;
— Îl sprijină în asigurarea legăturilor cu Cabinetul Secretarului General şi alte
servicii interesate precum şi cu purtătorii de cuvânt ai Secretarului General la New
York şi Geneva şi cu mijloacele de informare;
— Conduce activităţile de strângere de fonduri ş.a.
În organizarea Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului mai
funcţionează Biroul de la New York, condus de un director, ca reprezentant al
Înaltului Comisar, în faţa căruia răspunde.
Atribuţiile Biroului sunt de asemenea importante:
— Îl reprezintă pe Înaltul Comisar în faţa Naţiunilor Unite la reuniunile
organelor de decizie, pe lângă misiunile permanente ale statelor membre, la reuniunile
interdepartamentale şi dintre agenţii, pe lângă organizaţiile neguvernamentale,
mijloace de informare;
— Consiliază şi face recomandări în privinţa politicilor de urmat precum şi a
altor probleme de importantă deosebită;
— Informează pe Secretarul General ONU în legătură cu problemele de
drepturi ale omului;
— Informează Adunarea Generală, Consiliul Economic şi Social precum şi
alte organisme cu sediul la New York în legătură cu problemele de drepturi ale
omului;
— Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către Înaltul Comisar.
Mai intră în structura acestui organism, pe lângă Înaltul Comisar ONU pentru
Drepturile Omului, Înaltul Comisar adjunct pentru Drepturile Omului Cabinetul
Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, şi Biroul de la New York al
Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, toate cu servicii specializate.

e2. Secretarul General adjunct pentru probleme umanitare
Funcţia de Secretar General adjunct pentru probleme umanitare a fost creată ca
urmare a unor repetate solicitări ale Adunării Generale, pusă de foarte multe ori în faţa
unor situaţii de urgenţă cum ar fi: dezastre naturale sau de origine umană şi alte
calamităţi, situaţii excepţionale de urgenţă, exoduri de populaţie, deplasări ale acesteia
din pricina unor conflicte armate interne sau internaţionale.
Rolul acestuia este de a supraveghea şi coordona intervenţia Naţiunilor Unite
în operaţiunile umanitare de urgenţă, de a fi un element de destindere în situaţii
încordate dintre guverne şi factorii însărcinaţi să întreprindă operaţiuni umanitare la
faţa locului, de a preveni şi media în această privinţă.
În 1992, Secretarul General ONU a decis înfiinţarea unui Departament pentru
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probleme umanitare — prin transformarea Biroului pentru probleme umanitare,
potrivit Rezoluţiei Adunării Generale 46/182 din 19 decembrie 1991 — care să
coordoneze şi să conducă acţiunile de asistenţă umanitară ONU în situaţii de urgenţă.
S-a mai creat şi un Comitet permanent de legătură între organismele implicate, cu
participarea a celor operaţionale şi cu invitarea permanentă a Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii, a Ligii Societăţilor de Cruce Roşie, a organizaţiilor
internaţionale pentru migraţii şi a organizaţiilor neguvernamentale cu activitate
relevantă în domeniu.
Secretarul General adjunct cu probleme umanitare îndeplineşte şi funcţia de
coordonator al Naţiunilor Unite pentru ajutoare de urgentă, este principalul
interlocutor al sistemului în aceste probleme, acordă sfaturi privitoare la politica
umanitară, asigură coordonarea acţiunilor şi atrage atenţia asupra urgenţelor
umanitare. Colaborează cu şefii organismelor operaţionale ale sistemului, cu marile
organizaţii neguvernamentale, cu organizaţiile umanitare interguvernamentale, cu
guvernele şi consiliază pe Secretarul General asupra urgenţelor, recomandându-i
totodată şi măsurile de luat. În calitate de coordonator al ajutoarelor de urgenţă,
prezidează Comitetul permanent interinstituţii compus din şefii organismelor
operaţionale ONU care se ocupă de ajutoare umanitare: PNUD, UNICEF, ICR, FAO,
OMS ş.a. Din acest Comitet mai fac parte Organizaţia Internaţională pentru Migrări,
Comitetul Internaţional de Cruce Roşie şi sunt, de asemenea, invitate să participe şi
societăţile naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, organizate într-o Federaţie
Internaţională, precum şi alte organizaţii neguvernamentale. Comitetul defineşte
intervenţia sistemului faţă de fiecare situaţie de urgenţă, fixează priorităţi şi susţine
activităţi destinate să sprijine mijloacele naţionale în materie de ajutoare.
Departamentul pentru Afaceri Umanitare coordonează misiunile de evaluare a
nevoilor de pe teren, lansează apeluri destinate finanţării ajutoarelor umanitare,
organizează reuniuni de donatori, redactează rapoarte în acest sens ş.a. Ajutoarele
umanitare sunt aproape în întregime finanţate prin contribuţii voluntare.
Când o criză se produce într-o ţară aflată în curs de dezvoltare, reprezentantul
rezident al PNUD-ului, care este aproape întotdeauna coordonatorul acţiunii
respective sau un coordonator umanitar, numit special, cooperează cu guvernul,
O.N.G.-urile şi alte organizaţii umanitare, solicită echipe ale Naţiunilor Unite pentru
gestiunea operaţiunilor, echipe compuse din reprezentanţi ai organismelor ONU. În
asemenea situaţii, echipele depun o activitate de 24 de ore din 24 ore pe zi pentru a
acţiona fără întârziere şi fără pauze şi pentru a difuza informaţii asupra catastrofelor.

f) Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ)
Curtea Internaţională de Justiţie a fost creată în 1946 în locul Curţii
Permanente de Justiţie Internaţională a Societăţii Naţiunilor, cu atribuţii aproape
identice, ca fiind "organul judiciar principal al Naţiunilor Unite" (art. 92 din Carta
ONU).
CIJ funcţionează în conformitate cu Statutul său, care face parte integrantă din
Carta ONU (cap. XIV, art. 92-96). Toate statele membre ale Naţiunilor Unite sunt şi
părţi ale Curţii Internaţionale de Justiţie, dar potrivit art. 93, pot deveni părţi la Statut
şi state din afara ONU. Curtea este formată din 15 membri pentru un mandat de 9 ani,
ei pot fi reeligibili, sunt aleşi separat de către Consiliul de Securitate şi Adunarea
Generală. Potrivit art. 2 din Statut, Curtea este un corp de magistraţi independenţi,
selecţionaţi, fără a se ţine seama de naţionalitatea lor, dintre persoanele care se bucura
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de o foarte înaltă consideraţie morală, care reunesc condiţiile cerute pentru exercitarea
în ţările lor a celor mai înalte funcţii judiciare sau care sunt jurisconsulţi cu o
competenţă notorie în materie de drept internaţional.
Membrii Curţii Internaţionale de Justiţie se bucură de aceleaşi imunităţi ca
cele acordate agenţilor diplomatici, sunt inamovibili, nu pot exercita nici o altă
activitate profesională şi trebuie să reprezinte "marile forme de civilizaţie şi
principalele sisteme juridice din lume".
Art. 34 al. 1 din Statut precizează că numai statele se pot prezenta înaintea
Curţii. Curtea are două competenţe esenţiale: contencioasă şi consultativă.
Pe plan contencios, competenţa Curţii este facultativă. Ea poate fi sesizată pe o
cale asemănătoare cu cea de arbitraj sau pe cale unilaterală emanată de unul din state
dar numai atunci când părţile în litigiu au recunoscut jurisdicţia Curţii, acceptând
clauza facultativă a competenţei obligatorii prevăzută de art. 36 din Statut. Este o
clauză facultativă pentru că nici un stat nu este obligat să o accepte, dar, odată
acceptată, jurisdicţia Curţii devine obligatorie. O competenţă obligatorie, aşa cum
iniţial ea era avută în vedere, nu a putut fi acceptată din cauza poziţiei fostelor state
socialiste aflate în zona de dominaţie sovietică, poziţie la care s-au raliat statele arabe
şi unele state latino-americane.
Pe plan consultativ, Adunarea Generală sau Consiliul de Securitate, precum şi
orice alt organ ONU, instituţiile specializate care au o autorizaţie din partea Adunării
Generale pot cere Curţii avize consultative asupra oricăror probleme juridice care se
ridică în cadrul activităţilor lor.
Au fost situaţii când Curtea a trebuit să interpreteze unele probleme referitoare
la drepturile omului sau să-şi exprime opinia în astfel de chestiuni cu prilejul unor
speţe aflate în contencios sau în cadrul unor proceduri consultative. Avizele
consultative şi deciziile Curţii care s-au referit la probleme de drepturi ale omului nu
au fost urmare a sesizărilor primite din partea unor persoane sau organizaţii
neguvernamentale, ci pe calea unor afaceri contencioase sau proceduri consultative
cerute numai de state. Au mai fost emise avize consultative privitoare la interpretarea
unor tratate de pace sau a unor tratate care priveau direct şi probleme de drepturi ale
omului.
De pildă, s-au cerut de către Adunarea Generală avize consultative asupra unor
tratate de pace, iniţiate din preocupările Naţiunilor Unite pentru acuzaţiile aduse
privind violările grave ale drepturilor omului în ţări din Europa răsăriteană precum
Bulgaria, România, Ungaria21.
O serie de convenţii încheiate sub auspiciile Naţiunilor Unite sau ale
instituţiilor specializate au prevăzut că eventualele diferende între statele părţi privind
interpretarea unor texte sau aplicarea lor, şi care nu au putut fi rezolvate prin alte
mijloace, vor fi aduse în faţa Curţii la cererea uneia sau alteia din părţi. Asemenea
convenţii sunt cele referitoare la prevenirea şi reprimarea crimei de genocid (1948), la
statutul refugiaţilor (1951), la drepturile politice ale femeii (1952), la statutul
apatrizilor (1954), la naţionalitatea femeii căsătorite (1957), la eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasială (1965).
Curtea Internaţională de Justiţie a făcut în mai multe rânduri declaraţii
importante asupra unor probleme referitoare la drepturile omului, cu ocazia adoptării
de avize consultative sau hotărâri.
Curtea Internaţională de Justiţie, spre deosebire de Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, nu judecă decât în mod excepţional în camere, neexistând în
acest sens o obligaţie.
21

Rezoluţia Adunării Generale nr. 294 (IV) din 22 octombrie 1949.
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2. MECANISME SPECIALE STABILITE ÎN APLICAREA
INSTRUMENTELOR NAŢIUNILOR UNITE
Până la ora actuală, şapte convenţii şi pacte au pus la punct, prin dispoziţiile
lor, mecanisme speciale de supraveghere a aplicării prevederilor pe care le includ cu
privire la promovarea şi protejarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.
Acestea sunt: Pactul Internaţional privitor la Drepturile Civile şi Politice, Pactul
Internaţional privitor la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, Convenţia
internaţională asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia
internaţională asupra eliminării şi reprimării crimei de apartheid, Convenţia asupra
eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Convenţia împotriva torturii
sau altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, Convenţia
internaţională împotriva apartheidului în sport.
Aceste instrumente internaţionale au creat următoarele organe specializate:

a) Comitetul drepturilor omului
Comitetul drepturilor omului, creat în baza dispoziţiilor art. 28—45, partea a
IV-a din Pactul Internaţional privitor la Drepturile Civile şi Politice, supraveghează
aplicarea prevederilor înscrise în acest important instrument, precum şi în Protocolul
facultativ referitor la acest Pact, adoptate amândouă de Adunarea Generală prin
Rezoluţia 2200 A(XXI) din 16 decembrie 1996 şi intrate în vigoare la 23 martie 1976.
Mandatul Comitetului este definit în Pact ca fiind:
— studierea rapoartelor prezentate regulat de statele părţi asupra măsurilor
adoptate în aplicarea dispoziţiilor Pactului;
— întocmirea de rapoarte de ordin general şi sugestii adresate statelor părţi;
— examinarea, în anumite circumstanţe, a comunicărilor prin care un stat
parte pretinde că un alt stat parte nu se achită de obligaţiile care îi revin din
prevederile Pactului;
— examinarea comunicărilor (plângerilor) de la particulari care se pretind a fi
victime ale violării unuia sau mai multor drepturi enunţate în Pact;
— comunicarea constatărilor către statele părţi interesate, precum şi către
particularii în cauză.
Comitetul nu este un organ judiciar, are însă o percepţie teoretică profund
juridică.
Examinarea comunicărilor de la particulari este înconjurată de precauţii.
Astfel, ele nu pot fi anonime, trebuie să fi epuizat căile de recurs interne, să nu fie
examinate paralel de alte instanţe internaţionale de anchetă; statul incriminat este
chemat să dea explicaţii, şedinţele se desfăşoară cu uşile închise, constatările nu sunt
publicate.
În situaţia existenţei unor diferende între state, Comitetul drepturilor omului
poate desemna o comisie de conciliere ad-hoc în scopul găsirii de soluţii amiabile şi
astfel Comitetul poate fi în măsură să stabilească un dialog constructiv cu toate statele
în privinţa aplicării dispoziţiilor din Pact. Comitetul poate formula observaţii şi
comentarii referitoare la aplicarea insuficientă a prevederilor din Pact. Dacă se
consideră oportun, Comitetul poate să publice observaţiile sale.
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Dreptul de petiţie al persoanelor individuale prevăzute în Protocolul facultativ
constituie fără nici o îndoială mecanismul de protecţie cel mai avansat. În Protocol
este detaliată procedura de urmat. În afara procedurilor clasice de admisibilitate,
comune procedurilor internaţionale, respectiv criteriilor ratione materiae şi ratione
temporis, se ţine seama de condiţiile speciale mai sus enunţate. Comitetul a stabilit pe
parcursul anilor o bogată jurisprudenţă în materie.
Comitetul este compus din 18 membri aleşi prin vot secret de către statele părţi
pe un termen de patru ani.

b) Comitetul drepturilor economice, sociale şi culturale
Comitetul drepturilor economice, sociale şi culturale supraveghează aplicarea
Pactului Internaţional referitor la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale adoptat
împreună cu celălalt Pact prin aceeaşi Rezoluţie 2200 A(XXI) din 16 decembrie 1966
şi intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976. Comitetul a fost creat prin Rezoluţia 1985/17
din 28 mai 1985 a Consiliului, înlocuind Grupul de lucru creat la 3 mai 1978 (Decizia
ECOSOC 1978/10 pentru urmărirea îndeplinirii prevederilor din Pact). Mandatul
Comitetului este:
— să sprijine Consiliul Economic şi Social în activitatea acestuia;
— să examineze rapoartele pe care i le supun statele părţi asupra măsurilor pe
care acestea le-au adoptat şi asupra progreselor înregistrate pe calea asigurării
respectării drepturilor recunoscute în Pact;
— să întocmească recomandări, să facă observaţii şi sugestii de ordin general
bazate pe examinarea rapoartelor primite de la statele părţi şi de la instituţiile
specializate interesate.
Statele pot, prin intermediul unor declaraţii unilaterale de acceptare, să
recunoască Comitetului o oarecare competenţă în reglementarea amiabilă a unor
diferende referitoare la aplicarea Pactului.
Comitetul se compune din 18 experţi numiţi de statele părţi la Pact, aleşi pe un
termen de patru ani de Consiliu. Membrii săi îşi exercită mandatul cu titlu individual,
deci independent de statele ai căror cetăţeni sunt; ei sunt aleşi de către ECOSOC prin
vot secret.

c) Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale
Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale supraveghează aplicarea
Convenţiei adoptate de Adunarea Generală prin Rezoluţia 2106 A(XX) din 21
decembrie 1965, intrată în vigoare la 4 ianuarie 1969.
Comitetul este învestit cu un rol de bune oficii şi de conciliere în condiţiile în
care un stat apreciază că un altul nu aplică în mod corespunzător Convenţia. De
asemenea, statele părţi pot accepta competenţa Comitetului pentru studierea
comunicărilor primite de la particulari sau de la grupuri de persoane.
Mandatul Comitetului este definit de Convenţie:
— studierea măsurilor de ordin legislativ, judiciar, administrativ sau altele
adoptate de statele părţi pentru aplicarea Convenţiei;
— examinarea rapoartelor periodice prezentate Secretarului General de către
aceste state în legătură cu măsurile luate în materie, precum şi a petiţiilor şi
rapoartelor privitoare la teritoriile neautonome;
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— elaborarea de recomandări şi sugestii de ordin general adresate statelor părţi
la Convenţie, precum şi Adunării Generale.
Ca şi în situaţia celorlalte comitete, Comitetul pentru eliminarea discriminării
rasiale este autorizat să creeze grupuri de lucru permanente şi comisii de conciliere
ad-hoc pentru examinarea diferendelor dintre state referitoare la obligaţiile care
decurg din Convenţie, precum şi pentru examinarea comunicărilor primite de la
particulari.
Comitetul se compune din 18 membri aleşi prin scrutin secret de statele părţi
pentru o perioadă de patru ani; sunt "experţi cunoscuţi pentru înalta lor moralitate şi
imparţialitate". La alegerea lor, se ţine seama şi de o repartiţie geografică echitabilă,
de o reprezentare a diferitelor forme de civilizaţie, precum şi a principalelor sisteme
juridice.

d) Grupul celor trei
Grupul celor trei a fost creat în aplicarea Convenţiei internaţionale asupra
eliminării şi reprimării crimei de apartheid adoptată de Adunarea Generală prin
Rezoluţia 3068 (XXVIII) din 30 noiembrie 1973 şi intrată în vigoare la 18 iulie 1976.
Acest Grup este constituit în fiecare an de către preşedintele Comisiei drepturilor
omului şi se compune din trei membri ai Comisiei care sunt reprezentanţi ai statelor
părţi la Convenţie.
Scopul Grupului este de a examina rapoartele periodice primite de la statele
părţi asupra măsurilor legislative, judiciare, administrative sau de altă natură luate în
aplicarea dispoziţiilor Convenţiei. Grupul întocmeşte şi supune un raport Comisiei
drepturilor omului asupra lucrărilor sale şi face recomandări în scopul aplicării
Convenţiei.

e) Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei
Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei supraveghează
aplicarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei,
adoptată de Adunarea Generală prin Rezoluţia 34/180 din 18 decembrie 1979 şi care a
intrat în vigoare la 3 septembrie 1981. Mandatul Comitetului este definit în termenii
Convenţiei ca fiind:
— examinarea rapoartelor prezentate de statele părţi asupra măsurilor adoptate
în vederea aplicării dispoziţiilor Convenţiei;
— formularea de recomandări şi sugestii generale bazate pe examinarea
rapoartelor şi informaţiilor primite de la statele părţi;
— întocmirea de rapoarte anuale adresate Adunării Generale, care conţin
informaţii asupra dispoziţiilor constituţionale, coduri ale familiei, dreptul muncii ş.a.
Conform art. 17, Comitetul se compune din 23 de membri aleşi de către statele
părţi pe un termen de patru ani, experţi care se bucură de o înaltă autoritate morală şi
cu mare competenţă în domeniu. El îşi exercită mandatul cu titlu individual, cu luarea
în considerare a unei repartiţii geografice potrivite şi cu reprezentarea diferitelor
forme de civilizaţie şi a principalelor sisteme juridice.
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f) Comitetul împotriva torturii
Comitetul împotriva torturii a fost creat în aplicarea Convenţiei împotriva
torturii şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptată de
Adunarea Generală prin Rezoluţia 39/46 din 10 decembrie 1984 şi intrată în vigoare la
26 iunie 1987.
Mandatul Comitetului este:
— să urmărească progresele realizate în aplicarea Convenţiei:
— să studieze rapoartele prezentate de statele părţi asupra măsurilor pe care
le-au întreprins în vederea realizării angajamentelor pe care şi le-au asumat prin
Convenţie;
— să facă comentariile de ordin general pe care le consideră potrivite;
— să examineze "informaţiile credibile" în legătură cu practicarea sistematică
a torturii pe teritoriul unui stat parte;
— să însărcineze unul sau mai mulţi dintre membrii săi să procedeze la
anchete confidenţiale şi să primească rapoarte de urgenţă asupra constatărilor făcute;
— să transmită statului parte interesat concluzii asupra acestor constatări,
însoţite de comentariile şi sugestiile apreciate a fi necesare în funcţie de situaţia
respectivă.
Comitetul este format din 10 experţi aleşi de către statele părţi pentru o
perioadă de patru ani.

g) Comisia împotriva apartheidului în sport
Comisia împotriva apartheidului în sport a fost creată în aplicarea art. 11 al
Convenţiei internaţionale împotriva apartheidului în sport din 10 decembrie 1985.
Comisia e formată din 15 membri, aleşi pe o perioadă de patru ani, prin vot secret, de
pe listele înaintate de ţările semnatare. Membrii Comisiei trebuie să fie personalităţi
de înaltă ţinută morală şi devotaţi luptei împotriva apartheidului. La alegerea lor s-a
avut în vedere criteriul repartizării geografice echitabile şi care să reprezinte
principalele sisteme juridice. Prima alegere a avut loc la 6 luni după intrarea în
vigoare a Convenţiei. Potrivit art. 14, Comisia se întruneşte cel puţin o dată pe an;
secretariatul este asigurat de către Secretarul General al Naţiunilor Unite.

3. INSTITUŢII SPECIALIZATE
Organizaţia Naţiunilor Unite, din punct de vedere funcţional, este un sistem
descentralizat a cărui coerenţă este asigurată prin coordonarea instituţiilor specializate
de către Adunarea Generală si Consiliul Economic şi Social.
Carta ONU înscrie în articolul 57 dispoziţii prin care sunt încredinţate
diferitelor instituţii specializate "atribuţii internaţionale întinse în domeniile
economic, social, ale culturii intelectuale şi educaţiei, sănătăţii publice şi în alte
domenii conexe".
Instituţiile specializate au câteva caracteristici comune: a) sunt create prin
acorduri interguvernamentale; b) au atribuţii internaţionale în domenii specifice; c)
sunt legate de Naţiunile Unite prin acorduri; d) au personalitate internaţională care
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decurge din dreptul internaţional public. Acordurile internaţionale asociază statele
părţi în vederea satisfacerii obiectivelor comune specifice, obiective recunoscute de
către Naţiunile Unite şi investite cu responsabilităţi care să le permită adoptarea de
măsuri necesare.
Dintre instituţiile Naţiunilor Unite, cele ale căror acţiuni sunt direct legate de
probleme ale drepturilor omului sunt: Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM),
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO),
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Alimentaţie şi Agricultură (FAO).
Din sistemul Naţiunilor Unite mai fac parte şi alte instituţii care deşi nu sunt
calificate ca specializate sunt legate prin acorduri speciale de organizaţia mondială.
Este situaţia, de pildă, a Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), Acordul
General de Tarife şi Comerţ (GATT), transformată în Organizaţia Internaţională a
Comerţului, Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) şi altele.

a) Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM)
Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a fost creată la 11 aprilie 1919 ca
organizaţie autonomă asociată Societăţii Naţiunilor. Textul originar al Constituţiei
OIM a figurat ca partea a XIII-a a Tratatului de la Versailles. Pentru fondatorii
Organizaţiei apăruse ca o idee conducătoare concepţia conform căreia evitarea unui
nou război şi, deci, asigurarea păcii nu va fi posibilă decât prin întocmirea în lume a
unei reale justiţii sociale.
Principiile generale stabilite de Constituţia OIM sunt înscrise în Preambul,
conform căruia: "Există condiţii de muncă care implică pentru un mare număr de
persoane injustiţie, mizerie şi privaţiuni, ceea ce dă naştere unei asemenea
nemulţumiri încât pacea şi armonia universală sunt în pericol şi... este urgent de
îmbunătăţit condiţiile de muncă, de a reglementa durata ei, remunerarea, de a proteja
muncitorii împotriva bolilor, accidentelor..., de a afirma libertatea sindicală şi dreptul
la învăţământul profesional şi tehnic".
La Conferinţa Internaţională a Muncii care a avut loc la Philadelphia (1944),
s-a adoptat la 10 mai Declaraţia referitoare la scopurile şi obiectivele OIM, cunoscută
şi sub denumirea de Declaraţia de la Philadelphia, care a fost încorporată în
Constituţia organizaţiei în 1946.
Conferinţa a reafirmat principiile fundamentale ale OIM, cu deosebire:
— "Munca nu este o marfă";
— "Libertatea de exprimare şi de asociere este o condiţie indispensabilă unui
progres susţinut";
— "Sărăcia, unde există, constituie un pericol pentru prosperitatea tuturor".
Se afirmă dreptul tuturor oamenilor, indiferent de rasă, credinţă sau sex, de
a-şi urmări progresul material şi dezvoltarea spirituală în libertate şi demnitate, în
securitate economică şi cu şanse egale. Oricare politică naţională şi internaţională
trebuie să aibă ca scop central realizarea condiţiilor care să permită obţinerea acestui
rezultat.
Potrivit prevederilor Constituţiei OIM, misiunea acesteia este protecţia
drepturilor economice şi sociale, precum dreptul la muncă, dreptul la condiţii
echitabile şi satisfăcătoare de muncă, dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia
liber la un sindicat, la alegere, dreptul la securitate socială, dreptul la un nivel de viaţă
satisfăcător; în aceeaşi măsură, OIM acţionează şi pentru protecţia drepturilor civile şi
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politice cum sunt libertatea de exprimare, libertatea de asociere, dreptul la libertate de
reuniune şi de asociere paşnică ş.a.
În vederea obţinerii de rezultate în aceste acţiuni, OIM are fixate norme şi
proceduri; totodată, ea sprijină guvernele pentru a-şi atinge obiectivele propuse în
materie.
De asemenea, Organizaţia Internaţională a Muncii a elaborat un mare număr
de instrumente, convenţii şi recomandări prin care sunt reglementate diversele aspecte
ale acestor principii şi drepturi. Ele au mai constituit şi norme fundamentale care au
determinat consecinţe juridice directe. De pildă, principiul libertăţii sindicale a servit
la crearea unui mecanism special de protecţie a libertăţii sindicale.
O caracteristică a Organizaţiei este că toate organele ei au o structură tripartită.
Delegaţiile fiecărui stat membru al Conferinţei Internaţionale cuprind câte doi
reprezentanţi ai Guvernului, unul ca reprezentant al muncitorilor şi unul al patronilor.
Excepţie de la această structură tripartită o formează organele compuse din experţi
numiţi cu titlu personal. Structura tripartită este prezentă în cadrul Conferinţei
Internaţionale a Muncii — organul plenar —, precum şi în Consiliul de Administraţie
— organ restrâns. Biroul Internaţional al Muncii (BIM) este organul administrativ,
independent de guvern. Conferinţa Internaţională şi Consiliul de Administraţie au
funcţii normative, elaborând norme internaţionale în materie de muncă pe bazele
rapoartelor întocmite de BIM ca urmare a consultărilor acestuia cu statele membre.
Conferinţa alege Consiliul, întocmeşte şi adoptă bugetul fixând şi contribuţia statelor
membre. Consiliul, cu rol executiv, se reuneşte în principiu de 3 ori pe an, este format
din 56 de membri, din care 28 din partea guvernelor, 14 din partea sindicatelor şi 14
din partea organizaţiilor patronale.
În perioada de după 1919, OIM a elaborat un foarte mare număr de
instrumente care toate, sau aproape toate, vizează promovarea şi protecţia drepturilor
omului.
Convenţiile, în calitatea lor de texte destinate să creeze obligaţii internaţionale
pentru statele care le-au ratificat, au ridicat nu o dată şi probleme de interpretare.
Toate acestea au fost supuse Curţii Internaţionale de Justiţie (art. 37 din Constituţia
OIM), dar această practică solicită un timp mai îndelungat şi o procedură mai greoaie.
De aceea, OIM a creat organe de control permanente şi organe cvasijudiciare pentru a
controla şi eventual a interpreta şi promova aplicarea convenţiilor internaţionale
referitoare la diferitele aspecte ale muncii şi a normelor şi principiilor organizaţiei.
Sunt organe care au fost prevăzute pentru controlul permanent al aplicării
normelor internaţionale în domeniu; alte organe îndeplinesc prin proceduri
contencioase o funcţie cvasijudiciară; mai sunt organe care prin proceduri empirice
exercită un control în domeniul drepturilor omului.

b) Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură
(FAO)
În "Eseu privind principiul populaţiei", Thomas Malthus (1766—1834) şi-a
pus neliniştit problema durabilităţii şi securităţii alimentare. De la el a rămas
cunoscută afirmaţia că populaţia are tendinţa să crească în progresie geometrică, iar
resursele alimentare în progresie aritmetică. În cursul anilor care au urmat se părea că
istoria l-a dezminţit. În ultimii ani, însă, pesimismul malthusianist a găsit noi adepţi.
Fără îndoială problema pare a nu fi rezolvată, ci numai amânată prin noile posibilităţi
tehnologice de care dispun agricultura şi industria alimentară, de apariţia mai multor
resurse de hrană. Cu toate acestea, ameninţările există şi în faţa lor Naţiunile Unite
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s-au organizat.
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a fost
prima organizaţie înfiinţată la terminarea celui de-al doilea război mondial. Oficial,
organizaţia a fost creată prin semnarea actului său constitutiv la 16 octombrie 1945.
Scopurile Organizaţiei, enunţate în Preambulul Actului constitutiv sunt:
— ridicarea nivelului de hrană şi a condiţiilor de viaţă a populaţiilor care se
găsesc sub jurisdicţia statelor care au aderat la Act;
— îmbunătăţirea randamentului producţiei şi a eficacităţii repartiţiei
produselor alimentare şi agricole;
— îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiilor rurale;
— impulsionarea expansiunii economiei mondiale şi eliberarea întregii
omeniri de spectrul foamei.
FAO are ca funcţii: colectarea, analizarea, interpretarea şi difuzarea de
informaţii referitoare la nutriţie, alimentaţie şi agricultură; să încurajeze cercetarea
ştiinţifică, tehnologică, socială şi economică în aceste domenii; să încurajeze orice
acţiune cu caracter naţional şi internaţional privitoare la îmbunătăţirea învăţământului
şi administraţiei în materia nutriţiei, alimentaţiei şi agriculturii, să furnizeze asistenţă
tehnică în aceste domenii guvernelor interesate.
Astăzi FAO este cea mai mare instituţie specializată din sistemul Naţiunilor
Unite care are ca preocupări acţiunile de ameliorare a stării nutriţionale, a nivelului de
viaţă, a productivităţii agricole şi în general a situaţiei întregii populaţii şi cu
deosebire a populaţiei din mediul rural. La ora actuală Organizaţia regrupează 175 de
state membre la care se adaugă şi Uniunea Europeană.
Organizaţia a adoptat mai multe rezoluţii care privesc direct sau indirect
drepturi ale omului. Astfel Rezoluţia 1/64 cu privire la angajamentul internaţional
asupra securităţii alimentare, Declaraţia Universală privind eliminarea definitivă a
foamei şi malnutriţiei, Carta mondială a solului ş.a.
Aceste instrumente conţin texte speciale consacrate măsurilor destinate a
asigura resurse alimentare suficiente. O importanţă deosebită a avut-o Conferinţa
mondială a alimentaţiei, prilej cu care au fost adoptate mai multe documente privind
drepturi şi obligaţii referitoare la strategia producţiei alimentare, priorităţile ce trebuie
acordate agriculturii şi dezvoltării rurale, politicile şi programele de îmbunătăţire a
hranei, crearea Fondului Internaţional de dezvoltare agricolă etc.
Adunarea Generală ONU a ratificat deciziile adoptate şi a creat un Consiliu
mondial al alimentaţiei ca organ de specialitate al Naţiunilor Unite.
FAO este administrată de Conferinţă, în care statele membre şi membrii
asociaţi sunt reprezentate fiecare de către un delegat. Conferinţa îşi alege Biroul. Ea
este cea care stabileşte politica generală şi aprobă bugetul organizaţiei şi exercită orice
alte prerogative conferite de Actul Constitutiv. Tot Conferinţa alege Consiliul compus
din 49 de state membre; este organ de conducere interimară, asistat în executarea
funcţiilor sale de mai multe comitete (departamente), precum cel de programe,
financiar, de probleme constituţionale şi juridice, pentru produse, pescuit, păduri,
agricultură şi securitate alimentară mondială. Conferinţa numeşte pentru 6 ani un
Director general care poate fi reales şi care sub controlul Conferinţei şi Consiliului are
depline puteri şi autoritate să conducă lucrările Organizaţiei, numeşte personalul şi
secretariatul, poate să creeze birouri regionale şi sub-regionale.
Încă de la crearea sa Organizaţia a luptat împotriva foamei şi sărăciei; au fost
puse la punct strategii pentru promovarea dezvoltării rurale şi a unei agriculturi
durabile, pentru o mai bună metodă de conservare şi administrare a resurselor
naturale. Obiectivul FAO este de a satisface nevoile generaţiilor prezente şi viitoare
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prin susţinerea unei dezvoltări care să nu degradeze mediul.
FAO furnizează un ajutor practic ţărilor în curs de dezvoltare printr-o serie
largă de proiecte de asistenţă tehnică care iau în considerare problemele ecologice,
sociale şi economice proprii ţărilor în cauză.

c) Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
(UNESCO)
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a
luat fiinţă la 4 noiembrie 1946, ca urmare a adoptării Actului constitutiv semnat la
Londra la 16 noiembrie 1945. Preambulul Actului constitutiv al UNESCO afirmă:
"războaiele luând naştere în spiritul oamenilor, în spiritul oamenilor trebuie sădite
concepţiile despre apărarea păcii. Organizaţia are ca scop "să contribuie la menţinerea
păcii şi securităţii prin strângerea colaborării dintre naţiuni pe calea educaţiei, ştiinţei
şi culturii, în scopul asigurării respectării universale a dreptăţii, legilor, drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără nici un fel de deosebire de rasă,
sex, limbă sau religie...".
În acest scop, Organizaţia acţionează:
— să favorizeze cunoaşterea şi înţelegerea reciprocă a naţiunilor prin
acordarea întregului său concurs organelor de informare în masă;
— să imprime un impuls puternic difuzării culturii, educaţiei populare şi
ştiinţei;
— să colaboreze cu statele membre în aceste scopuri, în cadrul activităţilor
sale, UNESCO a elaborat un număr important de instrumente internaţionale care
vizează exercitarea drepturilor omului în domeniile ei de preocupări.
Problematica acoperită de aceste documente este foarte largă. Au fost adoptate
rezoluţii, recomandări, declaraţii, acorduri, convenţii care privesc eliminarea oricăror
discriminări bazate pe sex, rasă, limbă, religie. Toate aceste documente au contribuit
la acţiunea normativă în materia drepturilor omului.
Principalele organe ale UNESCO sunt Conferinţa generală, Consiliul
Executiv, Directorul general şi Secretariatul. Au fost create comitete permanente,
altele ad-hoc.
Potrivit Actului constitutiv al UNESCO (art. IV, par. 4, art. VIII), fiecare stat
membru prezintă Conferinţei Generale un raport anual asupra progreselor înregistrate
în aplicarea convenţiilor sau recomandărilor Organizaţiei pe care autorităţile naţionale
competente s-au obligat să le adopte.
Conferinţa Generală UNESCO este organul competent pentru elaborarea de
convenţii sau recomandări. Aceste documente sunt pregătite de Secretariat după
consultări cu guvernele ţărilor membre şi supuse sub formă de proiecte Conferinţei în
vederea adoptărilor. Din 1967 Consiliul Executiv a creat un Comitet privitor la
convenţii şi recomandări.
Actul constitutiv nu a instituit o procedură de recurs şi plângeri pentru
nerespectarea dispoziţiilor din convenţiile încheiate şi ratificate. Printr-un protocol
special a fost creată Comisia de conciliere şi de bune oficii însărcinată să caute soluţii
diferendelor care apar între statele părţi la Convenţia de luptă împotriva discriminării
în domeniul învăţământului. Paralel cu procedurile convenţionale au mai fost create
proceduri pentru examinarea anumitor situaţii sau probleme referitoare la drepturile
omului din domeniile de competenţă ale UNESCO.
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d) Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a fost creată la 7 aprilie 1948. Scopul
principal al Organizaţiei este efortul de a ridica toate popoarele la nivelul de sănătate
cel mai înalt posibil. În concepţia Organizaţiei, sănătatea este "starea completă de
bunăstare fizică, mentală şi socială şi nu consistă numai în absenţa unei boli sau
infirmităţi".
Principalele funcţii ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii sunt:
— să acţioneze ca autoritate directoare şi coordonatoare în domeniul sănătăţii;
— să transmită decizii de principiu referitoare la probleme de sănătate cu
caracter internaţional altor organizaţii interguvernamentale şi neguvernamentale;
— să încurajeze ducerea la bun sfârşit a unui acord internaţional în materie de
politici sanitare, în special în ceea ce priveşte dimensiunea umanitară a justiţiei sociale
în toate problemele de sănătate şi o repartiţie mai echitabilă de resurse sanitare;
— să servească de teren neutru pentru asimilarea, analizarea, sintetizarea
informaţiilor de interes practic din domeniul sănătăţii, pe care să le difuzeze;
— să reunească experţi internaţionali în domeniu;
— să identifice sau să pună la punct tehnici sanitare potrivite; să încurajeze
cercetarea ştiinţifică în domeniul sănătăţii;
— să sprijine cooperarea tehnică între popoarele lumii în favoarea sănătăţii.
OMS a adoptat şi instrumente internaţionale în domeniul drepturilor omului, a
sprijinit elaborarea "Principiilor de etică medicală aplicabile personalului din sănătate,
cu deosebire medicilor, în protecţia prizonierilor şi deţinuţilor împotriva torturii şi
altor pedepse crude, inumane, sau degradante" (adoptată de Adunarea Generală prin
Rezoluţia 37/194 din 18 decembrie 1982).

e) UNICEF22 (Fondul Naţiunilor Unite pentru copii)
Deşi UNICEF nu este o instituţie propriu-zisă specializată, prin importanţa pe
care o are în sistemul Naţiunilor Unite este considerată ca având competenţe de acest
nivel. UNICEF are însă o vocaţie specializată, în sensul că furnizează fonduri de
ajutoare alimentare, pentru sănătate, asigurări sociale, educaţie, îmbrăcăminte etc. În
concepţia UNICEF, educaţia pentru dezvoltare şi pentru pace înseamnă însuşirea
cunoştinţelor necesare pentru lupta împotriva intoleranţei, etnocentrismului şi
rasismului, înseamnă prevenirea prejudecăţilor şi promovarea unei atitudini de
participare, de încurajare a copiilor şi adolescenţilor de a deveni pare activă la
procesele de transformare şi de dezvoltare la nivel local, naţional şi internaţional.
Educaţia pentru dezvoltare şi pentru pace mai înseamnă prezentarea situaţiei a zecilor
şi sutelor de milioane de copii şi adolescenţi care trăiesc în ţările lumii şi cu deosebire
în acelea în care au loc conflicte armate, înseamnă difuzarea instrumentelor referitoare
la drepturile acestui segment demografic, a declaraţiilor, rezoluţiilor şi convenţiilor.
Fondul internaţional de ajutorare a copiilor (FUSE/UNICEF) a fost instituit
prin Rezoluţia 57 (I) din 11 decembrie 1946, a Adunării Generale a ONU, cu
misiunea iniţială de ajutorare urgentă a copiilor şi adolescenţilor victime ale celui
de-al II-lea război mondial (pentru perioada 1946—1950). Pe parcursul timpului
câmpul de activitate al Fondului s-a lărgit considerabil, în sensul că a fost vizată
soarta tuturor copiilor, cu deosebire a acelora care se aflau în condiţii de viaţă mai
22

UN1CEF — United Nations International Children's Emergency Fund.
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grele, precum şi servicii sanitare pentru mame. Ca urmare, UNICEF a devenit în scurt
timp cea mai mare şi mai importantă organizaţie cu activităţi centrate asupra copiilor.
Începând cu decembrie 1950, Adunarea Generală a cerut UNICEF să
întocmească programe de lungă durată destinate sprijinirii guvernelor, cu deosebire
ale acelora din ţări în curs de dezvoltare, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
copiilor şi adolescenţilor.
La început, mandatul încredinţat de Adunarea Generală era de trei ani, dar
începând cu anul 1953 Fondul a căpătat un mandat permanent, ocazie cu care a
căpătat şi numele de Fondul Naţiunilor Unite pentru copii, menţinând însă sigla
UNICEF.
UNICEF colaborează într-o serie de programe cu organizaţii
interguvernamentale şi neguvernamentale, ca de pildă Organizaţia Internaţională a
Muncii, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, Organizaţia
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Organizaţia Mondială a Sănătăţii
şi altele. Cooperarea cu aceste organisme se desfăşoară pe planuri foarte diferite:
participarea la planificarea şi dezvoltarea de servicii în favoarea copiilor şi
adolescenţilor, dezvoltarea serviciilor de sănătate, alimentaţie, educaţie şcolară şi
extraşcolară, învăţământ, ajutoare în stări de urgenţă datorate conflictelor armate şi
calamităţilor naturale etc. Contribuţia UNICEF a fost importantă în recentele sau mai
puţin recentele situaţii de conflict armat din fosta Iugoslavie, Cambogia, Somalia şi
Rwanda, prin ajutoarele de urgenţă pentru refugiaţii din Kosovo, în Macedonia şi
Albania şi în alte părţi din lume.
UNICEF se bucură de o autonomie largă în sistemul Naţiunilor Unite.
Organizaţia este condusă de două organe principale, care îndeplinesc un rol esenţial şi
anume: Consiliul de Administraţie şi Directorul General. Consiliul de Administraţie,
începând cu aprilie 1982, este format din 41 de membri (faţă de 30 cât erau iniţial),
aleşi din diferite grupări regionale, conform unui sistem de reprezentare geografic
echitabil. Consiliul se reuneşte în sesiune ordinară o dată pe an, cu acest prilej
înaintează şi raportul anual Consiliului Economic şi Social al ONU. Tot Consiliul de
Administraţie este şi organul care stabileşte politica generală a UNICEF, elaborează
programele şi hotărăşte angajarea fondurilor destinate proiectelor susţinute de acest
organism.
Directorul General este numit de Secretariatul General ONU, de comun acord
cu Consiliul de Administraţie. El îşi exercită autoritatea asupra personalului din
subordine, a celor care îndeplinesc funcţii de secretariat, precum şi din serviciile
generale sau extraordinare. Periodic, Directorul General al UNICEF publică rapoarte
privitoare la aspecte ale situaţiei copiilor în lume. De pildă, într-un asemenea raport
din 1994 se semnalează începutul ofensivei finale împotriva unor flageluri, "cele mai
comune şi cele mai vechi", care provoacă moartea "a peste 8 milioane de copii pe an";
alte multe milioane au sănătatea şubrezită şi dezvoltarea întârziată. Aceste situaţii sunt
determinate de viruşi, carenţe alimentare, catastrofe, privaţiuni de tot felul, violenţe,
exploatare infantilă. Maladii ca rujeola, tusea convulsivă, boli diareice, tetanos,
poliomielita, SIDA, tuberculoza ş.a., cu toate succesele înregistrate, continuă încă să
mai facă victime printre copii. Împotriva acestora, UNICEF a desfăşurat şi desfăşoară
o ofensivă largă prin campanii de vaccinare, prin sprijinirea cu medicamente, printr-o
mai bună alimentaţie, în general ca urmare a unui progres ştiinţific mai marcat.
Asemenea acţiuni au fost determinate, la scară internaţională, de către
întâlnirile la vârf ale şefilor de state şi guverne şi ale înalţilor funcţionari. Astfel, în
septembrie 1998, reuniunea acestora a analizat situaţia copiilor din lume, elaborând cu
acest prilej un ansamblu de obiective noi, la care au aderat aproape toate ţările de pe
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glob, precum şi un program de acţiuni în materie. S-au propus, ca obiective, reducerea
cu o treime a ratei de mortalitate a copiilor sub 5 ani, scăderea la jumătate a
malnutriţiei la aceeaşi clasă de vârstă, ridicarea la 90% a ratei de vaccinare împotriva
a 6 boli dintre cele mai ucigătoare şi, ca urmare, să se salveze, în medie, 10.000 de
copii pe zi, eradicarea poliomielitei, reducerea la jumătate a ratei de mortalitate
maternă şi, ca urmare a unor astfel de măsuri, să se ajungă ca cel puţin 80% din
numărul de copii să termine ciclul primar de învăţământ ş.a.
La acest summit, toate ţările aflate în curs de dezvoltare şi-au stabilit programe
naţionale de acţiune, detaliate pe obiective şi cu surse de finanţare.
La fel ca şi la Înaltul Comisariat pentru refugiaţi, numai cheltuielile
administrative sunt suportate din bugetul Naţiunilor Unite, celelalte cheltuieli cu
caracter umanitar ale UNICEF fiind finanţate din contribuţii voluntare emanate din
surse guvernamentale, neguvernamentale, din donaţii din partea persoanelor
particulare.
UNICEF desfăşoară şi o largă activitate de educaţie, informare şi popularizare
nu numai prin reprezentanţe în diferite state ale lumii, prin comitete naţionale ale
UNICEF, prin ONG-uri cu preocupări în domeniul drepturilor copiilor, dar şi prin
presa scrisă (anuare privind situaţia copiilor în lume, rapoarte anuale, "Copiii mai
întâi", "Copilăria în lume", "Copiii şi munca", Curierul UNICEF şi altele).
Comitetele naţionale pentru UNICEF sunt colaboratoare importante în
activitatea de popularizare a nevoilor şi drepturilor copiilor, susţinând totodată şi din
punct de vedere financiar obiectivele organizaţiei, combătând intoleranţa, colaborând
cu organizaţii neguvernamentale de profil, cu municipalităţile. ONG-urile naţionale şi
internaţionale care fac parte din reţeaua UNICEF contribuie la realizarea obiectivelor
acesteia. De exemplu, Kuwanis International a organizat o campanie cu cei peste
330.000 de membri din circa 80 de state, precum şi cu circa 210.000 studenţi şi elevi
din şcoli secundare pentru strângerea de fonduri în scopul eliminării tulburărilor
provocate de carenţa iodului din organismele copiilor suferinzi. O altă organizaţie
internaţională neguvernamentală, Junior Chamber International, a lansat o campanie
de strângere de fonduri pentru finanţarea unor proiecte de aprovizionare cu apă în
câteva ţări selecţionate în prealabil; Rotary International activează pentru eradicarea
poliomielitei şi exemplele pot continua. Sub patronajul UNICEF au fost organizate
stagii de pregătire pentru personalul medical care se preocupă de diferite boli ale
copiilor, seminarii asupra comercializării înlocuitorilor laptelui matern, schimburi de
informaţii în materie şi multe altele. O intensă colaborare, desfăşoară UNICEF cu
comunităţile locale şi prin aplicarea de metode care să permită acestora să devină cât
mai puţin dependente de ajutoare externe. Programele vizează cu deosebire
îmbunătăţirea hranei, îngrijiri ale sănătăţii primare, apă potabilă, mediu, educaţia
mamelor şi copiilor.
Activităţile desfăşurate de UNICEF au fost apreciate ca excelente, fapt ilustrat
şi de Acordarea Premiului Nobel pentru Pace în anul 1965.
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DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI
DOCUMENT FONDATOR AL SISTEMULUI
DREPTURILOR OMULUI
Aşa cum arătam în capitolul anterior, Comisia Drepturilor Omului a ONU,
care şi-a încheiat activitatea în baza Rezoluţiei nr. 60/251 din 15 martie 2006, locul
său fiind luat de Consiliul pentru Drepturile Omului, a dat comunităţii internaţionale
un cadru universal al drepturilor omului, cuprinzând Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, Pactele internaţionale cu privire la drepturile civile şi politice şi
respectiv drepturile economice, şi sociale, protocoalele la acestea, precum şi alte
tratate de bază cu privire la drepturile omului.
Timpul scurs de la proclamarea, acum 60 de ani, mai exact la 10 decembrie
1948, de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a Declaraţiei universale a
drepturilor omului nu a diminuat cu nimic forţa mesajului acestui document de
însemnătate excepţională, conceput spre a consacra un ideal comun pentru toate
naţiunile, temelie pe care s-a înălţat şi continuă să se înalţe edificiul drepturilor
omului.
De altfel, René Cassin, laureat al Premiului Nobel, principalul autor al
proiectului, compara Declaraţia universală a drepturilor omului cu vastul portic al
unui templu susţinut de patru coloane.
Prima este cea a drepturilor şi libertăţilor de ordin personal: viaţă, libertate,
siguranţa şi demnitatea persoanei, protecţia egală în faţa legii, garanţia împotriva
sclaviei, torturii, arestărilor şi pedepselor arbitrare, recurs judiciar împotriva
abuzurilor.
A doua coloană priveşte drepturile individului în raporturile sale cu grupările
din care face parte şi cu elementele lumii exterioare. Bărbatul şi femeia au, pe picior
de egalitate, dreptul de a se căsători, de a întemeia o familie, de a avea un cămin, un
domiciliu, un azil în caz de persecuţie.
A treia coloană este cea a facultăţilor spirituale, a libertăţii de exprimare, de
reuniune, de asociere, dreptul de a lua parte la treburile publice şi de a participa la
alegeri periodice corecte. Voinţa poporului este proclamată ca fundament al autorităţii
puterilor publice.
În fine, a patra coloană este cea a drepturilor economice, sociale şi culturale —
dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la securitate socială, la libertăţi sindicale,
precum şi dreptul la educaţie, la recreere, la viaţă culturală, la protecţia creaţiei
intelectuale sau artistice.
În Declaraţie, de altfel, se regăsesc principiile de bază ale drepturilor omului:
universalitatea, indivizibilitatea şi interdependenţa.
Dreptul la viaţă, libertate şi siguranţă. Dreptul la viaţă, la libertate şi la
siguranţă sunt cele dintâi drepturi civile şi politice, trei drepturi esenţiale, legate între
ele, de care depind toate celelalte. Deloc întâmplător, deci, cu ele începe seria
drepturilor consacrate de Declaraţia universală a drepturilor omului, în urmă cu o
jumătate de secol. După postulatul conform căruia "Toate fiinţele umane se nasc
libere şi egale în demnitate şi în drepturi" (art. 1) şi proclamarea principiilor egalităţii
şi nediscriminării (art. 2), Declaraţia înscria în art. 3: "Orice fiinţă umană are dreptul
la viaţă, la libertate şi la siguranţă".
Preocuparea constantă a comunităţii internaţionale pentru promovarea şi
protecţia acestor drepturi elementare şi, totodată, dintre cele mai evidente îşi are
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originea în îngrijorarea pricinuită de frecventele atentate la adresa vieţii şi a siguranţei
persoanei care "ameninţă valorile intrinsece ale societăţii umane civilizate".
Asemenea acte nu pot rămâne închise în sfera afacerilor interne ale unor state.
Instrumentul universal care conferă drepturilor fundamentale la viaţă, libertate
şi siguranţa persoanei cea mai largă recunoaştere şi aplicabilitate este, fără îndoială.
Pactul cu privire la drepturile civile şi politice, parte — alături de Declaraţia
universală a drepturilor omului şi Pactul cu privire la drepturile economice, sociale şi
culturale — din Carta internaţională a drepturilor omului. Articolul 6 al acestui
document fundamental, consacrat în întregime dreptului la viaţă, inerent persoanei
umane, cuprinde o serie întreagă de obligaţii pentru state şi de garanţii efective care se
constituie în norme internaţionale. Următoarele articole se referă la interzicerea
torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (art. 7), a
sclaviei şi a muncii forţate sau obligatorii (art. 8), la siguranţa persoanei şi interzicerea
arestărilor sau deţinerilor arbitrare (art. 9), la tratamentul persoanelor private de
libertate "cu omenie şi cu respectarea demnităţii".
Interzicerea sclaviei şi a practicilor asemănătoare. Spre deosebire de
celelalte drepturi cuprinse în Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată în
urmă cu aproape şase decenii, a căror actualitate este evidentă, abolirea sclaviei şi a
practicilor asemănătoare sclaviei poate părea multora o prevedere perimată, bună
pentru alte vremuri trecute. Ar fi fost, desigur, bine să fie aşa.
La o analiză mai atentă însă observăm că, din păcate, omenirea nu a reuşit încă
să se debaraseze de formele "moderne" ale sclaviei.
Imediat după cele dintâi drepturi civile, dreptul la viaţă, la libertate şi siguranţă
(art. 3), Declaraţia din 1948 proclamă prin art. 4:
"Nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitudine, sclavia şi traficul cu
sclavi sunt interzise în toate formele lor", adăugând, prin art. 6 că: "Fiecare are
dreptul să i se recunoască capacitatea sa juridică, oriunde s-ar afla".
Dacă termenul de sclavie implică anularea, distrugerea capacităţii juridice,
fiind "o noţiune relativ limitată şi tehnică", celălalt termen cuprins în Declaraţie, şi
anume servitudinea, are un caracter mai larg, mai general. El include toate formele de
dominaţie a unui om asupra altuia, toate practicile înrudite cu sclavia care există în
lumea modernă şi tind să reducă sau să anuleze demnitatea omului. La acestea se
referă în mod expres Convenţia suplimentară cu privire la abolirea sclaviei, din 1956,
numindu-le "instituţii şi practici similare sclaviei".
Înţelesul exact al termenilor folosiţi în instrumentele internaţionale din acest
domeniu nu poate fi însă desluşit fără a se face apel la Convenţia privind sclavia, sem
nată la Geneva încă din 25 septembrie 1926. Operă a Societăţii Naţiunilor,
precursoare interbelică a Organizaţiei Naţiunilor Unite, Convenţia definea cu claritate
atât sclavia, cât şi comerţul cu sclavi. În accepţia statelor semnatare ale acestui
instrument, ce şi-au asumat angajamentul de a preveni şi suprima comerţul cu sclavi şi
de a edifica, progresiv, abolirea totală a sclaviei în toate formele sale, sclavia "este
statutul sau condiţia unei persoane asupra căreia este exercitată oricare putere sau
toate puterile ataşate dreptului de proprietate" (art. 1 alin. 1). Comerţul cu sclavi
include "toate actele implicate în capturarea, procurarea sau cedarea unei persoane
cu intenţia de a o reduce la sclavie, toate actele implicate în procurarea unui sclav în
vederea vânzării sau schimbului, toate actele implicate în cedarea prin vânzare sau
schimb a unui sclav procurat în vederea vânzării sau schimbului şi, în general, toate
actele de comerţ sau transport de sclavi".
Această Convenţie a fost aprobată şi de Organizaţia Naţiunilor Unite, prin
Rezoluţia nr. 794 (VIII) din 23 octombrie 1953 a Adunării generale, care i-a
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recunoscut astfel actualitatea, invitând statele membre să adere.
Interzicerea torturii şi a altor tratamente inumane ori degradante. În
articolul 5 al Declaraţiei universale a drepturilor omului se prevede că "nimeni nu va
fi supus la tortură, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante".
Din perspectiva discuţiilor care au precedat formularea finală a articolului,
aceste prevederi pot fi înţelese în sensul că nimeni nu va fi supus, în niciun caz, chiar
dacă ar fi vinovat de crimă, unor pedepse sau practici crude, inumane sau degradante,
chiar dacă ele nu sunt torturi în sensul obişnuit al cuvântului. În această categorie
intră, de pildă, şi experienţele medicale făcute fără consimţământul pacienţilor în
lagărele naziste, fapt menţionat de reprezentanta Danemarcei, care, în cursul lucrărilor
celei de-a treia Comisii a Adunării generale, a atras atenţia asupra anchetei privind
crimele de război.
În elaborarea Pactului cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat în 1966,
această precizare a fost inclusă în mod explicit în art. 7, care după ce preia, cuvânt cu
cuvânt, textul Declaraţiei, adaugă: "În special, este interzis ca vreo persoană să fie
supusă, fără consimţământul său, la experienţe medicale sau ştiinţifice".
Acelaşi document dezvoltă dispoziţiile cu privire la tortură şi tratamentele
crude ori inumane, prevăzând în art. 10 dreptul tuturor persoanelor private de libertate
"de a fi tratate cu omenie şi cu respect pentru demnitatea inerentă oricărei fiinţe
umane". De asemenea, se face precizarea că "persoanele acuzate vor fi, în afara unor
circumstanţe excepţionale, separate de condamnaţi şi vor fi supuse unui regim
distinct, potrivit condiţiei lor de persoane necondamnate", iar tinerii vor fi separaţi de
adulţi atât în cursul prevenţiei, cât şi al executării pedepsei.
Pe lângă aceste reglementări cu caracter general, în decursul timpului au mai
fost elaborate şi adoptate, în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, declaraţii şi
instrumente consacrate special şi integral interzicerii torturii şi celorlalte pedepse
înrudite, precum şi protecţiei adecvate împotriva acestora. Este vorba despre
Declaraţia Adunării generale a ONU asupra protecţiei tuturor persoanelor pentru a nu
deveni subiect al torturii şi al altor tratamente ori pedepse crude, inumane sau
degradante, precum şi despre Convenţia împotriva torturii şi altor tratamente crude,
inumane sau degradante, deschisă spre semnare la 10 decembrie 1984 şi intrată în
vigoare la 26 iunie 1987. Conform acestui document, prin termenul tortură se înţelege
orice act de natură să provoace unei persoane, cu intenţie, "o durere sau suferinţe
puternice, de natură psihică sau fizică", în special cu scopul de a obţine informaţii sau
mărturisiri, de a o pedepsi, de a o intimida, de a face presiuni asupra unei terţe
persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe discriminare, atunci când acest act este
comis de un agent al autorităţii publice ori altă persoană ce acţionează cu titlu oficial,
sau la instigarea ori cu consimţământul, expres sau tacit, al unor astfel de persoane.
Toate actele de tortură, precum şi tentativa sau complicitatea constituie
infracţiuni din punctul de vedere al Codului Penal.
Respectarea prevederilor cuprinse în instrumentul menţionat este obligatorie
pentru toate Statele părţi, inclusiv pentru România, care l-a ratificat încă de la 10
octombrie 1990.
Valori şi principii ale justiţiei. Pentru ca drepturile omului să devină o
realitate juridică, arată marele specialist Karel Vasac, autorul unor lucrări de referinţă
în domeniu, trebuie să se îndeplinească trei condiţii. Mai întâi, trebuie să existe o
societate organizată sub forma unui stat de drept. Apoi trebuie ca în interiorul
statului drepturile omului să se exercite într-un cadru juridic prestabilit, variabil
totuşi, în funcţie de natura drepturilor şi de circumstanţe, în sfârşit, trebuie ca
exercitarea drepturilor omului de către titularii lor să fie însoţite de garanţii juridice
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precise. Credem că aceasta a determinat ONU ca logo-ul pentru cea de a 60-a
aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului să fie "Demnitate şi justiţie
pentru toţi".
Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată la 10 decembrie 1948,
înscria în articolul 7, într-o primă frază, principiul egalităţii tuturor în faţa legii şi
dreptul la o protecţie egală, fără deosebire, a legii, precizând apoi că "toţi oamenii
au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca
prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare".
Prima parte a acestui articol merge, evident, mai departe, deoarece nu se
limitează la egalitatea în drepturi enunţată în Declaraţie, ci se întinde asupra tuturor
legilor existente la un moment dat într-o anumită ţară. Pe baza lucrărilor pregătitoare,
textul se interpretează în sensul că toate fiinţele umane, fără deosebire de funcţii, rang
sau orice criteriu, sunt egale în faţa tuturor legilor, chiar dacă acestea vizează sau nu
drepturile cuprinse în Declaraţie.
Declaraţia încorpora, de asemenea, principiul egalităţii în administrarea
justiţiei, prevăzând la articolul 10 că: "Orice persoană are dreptul, în deplină
egalitate, să fie ascultată în mod echitabil şi public de un tribunal independent şi
imparţial, care va hotărî fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva ei".
Articolul 11 al Declaraţiei universale a drepturilor omului consacră alte
principii fundamentale.
Între acestea, prezumţia de nevinovăţie, conform căreia orice persoană
acuzată de săvârşirea unei fapte penale este prezumată nevinovată până când vinovăţia
sa este dovedită în mod legal în cursul unui proces public, în cadrul căruia i s-au
asigurat toate garanţiile necesare apărării sale. De asemenea este înscris principiul
neretroactivităţii legii, conform căruia nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau
omisiuni care. În momentul în care au fost comise, nu erau incriminate potrivit
dreptului naţional sau internaţional şi nu se va aplica nicio pedeapsă mai aspră decât
aceea aplicabilă în momentul comiterii faptei.
Reafirmând aceste principii, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile
şi politice conferă forţă juridică şi dezvoltă prevederile Declaraţiei, incluzând o scrie
de garanţii juridice ce se regăsesc şi în textul altor convenţii, inclusiv în Convenţia
europeană a drepturilor omului.
Prevederile Constituţiei României, precum şi cele din Legea de organizare
judecătorească se înscriu pe linia armonizării legislaţiei noastre cu prevederile
instrumentelor universale şi regionale.
Respectul pentru viaţa privată. În structura Declaraţiei universale a
drepturilor omului, drepturile individului în raporturile cu grupurile din care face parte
şi cu lumea constituie cel de-al doilea pilon care susţine acest edificiu al drepturilor
omului, după drepturile şi libertăţile de ordin personal. Este vorba despre dreptul la
respectarea vieţii private, la libera circulaţie, la azil, la o naţionalitate, dar şi de
drepturile egale ale femeii şi ale bărbatului în căsătorie, dreptul familiei la protecţie
din partea societăţii şi a statului, precum şi acela la proprietate individuală şi
colectivă.
Consacrat celui dintâi drept din această categorie, şi anume, respectul vieţii
private, art. 12 al Declaraţiei prevede câteva garanţii ale acestuia. Astfel "nimeni nu
va face obiectul unor imixtiuni arbitrare în viaţa sa particulară, în familia sa, în
domiciliul său ori în corespondenţă, nici a unor lezări ale onoarei sau reputaţiei sale.
Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau
lezări". Cu alte cuvinte, sunt interzise imixtiunile nejustificate, contrare unor principii
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juridice bine stabilite. Nimănui nu îi va fi lezată integritatea sa morală subiectivă —
onoarea sa, ori obiectivă — reputaţia sa. Singurele prevederi care limitează
exercitarea acestui drept, ca de altfel şi a celorlalte drepturi cuprinse în Declaraţia
universală rămân cele cuprinse în art. 29 şi care se referă în mod strict la măsuri
stabilite prin lege exclusiv pentru recunoaşterea şi respectarea drepturilor şi
libertăţilor celorlalţi, satisfacerea justelor cerinţe ale moralei, ordinii publice şi bună
stării generale într-o societate democratică.
Dreptul oricărei persoane la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni
sau încălcări prevăzut în art. 12 are ca efect şi faptul că nu este permisă folosirea
metodelor extralegale de protecţie. Aceste prevederi ale Declaraţiei universale a
drepturilor omului sunt reiterate prin art. 15 al Pactului internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice, dobândind astfel caracter obligatoriu pentru statele care
l-au ratificat, între care şi România.
Dreptul la libera circulaţie. Declaraţia universală a drepturilor omului
consacră libera circulaţie ca drept fundamental.
Astfel, în virtutea art. 13 al Declaraţiei, "orice persoană are dreptul să circule
liber şi să-şi aleagă reşedinţa în interiorul unui stat" (alin 1) după cum "orice
persoană are dreptul să părăsească orice ţară, inclusiv pe a sa, şi de a reveni în ţara
sa" (alin. 2).
Aceste două prevederi nu pot fi disociate şi trebuie interpretate ca expresie a
uneia şi aceleiaşi libertăţi. Fără dreptul de a părăsi orice ţară, libertatea de circulaţie ar
fi incompletă pentru că "o libertate îngrădită între frontierele unui stat, oricât de
mare ar fi acesta, este, prin definiţie, limitată, cuvântul libertate nefiind compatibil cu
frontiere materiale".
Acest articol, care a suscitat şi continuă să suscite vii dezbateri, conţine o
îndelungată şi amară experienţă a omenirii şi, totodată, o condiţie a îmbogăţirii şi
dezvoltării personalităţii umane, temeiul speranţei că se va pune capăt dramelor unor
persoane separate involuntar de familiile lor, precum şi neînţelegerilor izvorâte din
necunoaştere, în favoarea sentimentelor de prietenie şi solidaritate.
Pe baza lucrărilor pregătitoare, care au condus la redactarea în forma finală a
art. 13, prevederile acestuia trebuie interpretate în sensul că dreptul la libera circulaţie
şi alegere a reşedinţei în interiorul unui stat revine deopotrivă cetăţenilor acestuia şi
străinilor care au obţinut autorizaţia de a intra în respectivul stat, conform dispoziţiilor
legale în vigoare pe teritoriul său. Aceasta înseamnă că, o dată admis, străinul
"trebuie să dispună de aceleaşi drepturi cu cetăţeanul din punct de vedere al liberei
circulaţii şi reşedinţe".
Dacă conform alin. 2 orice persoană are dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv
pe a sa, dreptul de a reveni este recunoscut numai în privinţa propriei ţări, chiar dacă
ideal ar fi fost să se aplice oricărui stat. Desigur, dreptul de emigrare, nu poate fi
efectiv fără facilităţi pentru imigrare şi tranzitul în şi prin alte ţări.
Chiar dacă statele membre ale ONU vor coopera prin acordarea unor asemenea
facilităţi, nu s-a dorit şi nu s-a proclamat un drept strict la imigrare.
Respectarea prevederilor art. 13 constituie totodată o condiţie pentru deplina
exercitare a altor drepturi şi libertăţi, consacrate prin Declaraţia universală a
drepturilor omului. Este vorba, mai întâi, despre libertatea de exprimare "care
cuprinde şi libertatea de a căuta de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice
natură, fără consideraţii de frontieră", (art. 19), cu alte cuvinte, dreptul la libera
circulaţie a ideilor, opiniilor şi informaţiilor, care fără dreptul la libera circulaţie a
persoanelor rămâne ineficient, dar şi despre dreptul la odihnă şi recreere (art. 24) şi
dreptul la educaţie (art. 26) ce trebuie să tindă la dezvoltarea plenară a personalităţii
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umane şi la cultivarea înţelegerii, toleranţei şi prieteniei între toate naţiunile şi toate
grupurile rasiale sau religioase. Aceste scopuri sunt irealizabile fără respectarea
dreptului la libera circulaţie.
Or, turismul, un turism fără îngrădiri discriminatorii, abuzive şi umilitoare
pentru cetăţenii unor ţări, poate constitui "mijlocul cel mai paşnic şi mai simplu" de
apropiere şi înţelegere între oameni prin cunoaştere.
Dreptul la azil. Recunoscut de multă vreme în constituţiile moderne din unele
ţări, între care şi România, dreptul la azil a dobândit un caracter universal în urmă cu
aproape şaizeci de ani, o dată cu adoptarea Declaraţiei universale a drepturilor omului.
Consacrat integral acestui drept, articolul 14 al Declaraţiei prevede că "în cazul
persecutării orice persoană are dreptul de a căuta azil şi de a beneficia de azil în alte
ţări" (alin. 1).
Nu poate fi invocat acest drept "în cazul urmăririlor penale bazate pe
comiterea unor infracţiuni de drept comun sau pe acţiuni contrare scopurilor şi
principiilor Naţiunilor Unite".
Chiar dacă, aşa cum reiese din dezbaterile preliminare, în redactarea finală a
articolului termenul de "a beneficia" a fost preferat celui de "a primi", ceea ce
limitează, desigur, obligaţiile statelor, acesta dă totuşi individului asigurarea că, o dată
ajuns într-o ţară, el va continua să se bucure de dreptul la azil, statul respectiv nefiind
obligat să îl extrădeze.
Se făcea un pas înainte faţă de dreptul internaţional în vigoare, care considera
dreptul de azil ca apanaj exclusiv al suveranităţii naţionale.
Din perspectiva lucrărilor pregătitoare, dar şi a evoluţiilor ulterioare, iniţial
articolul 14 trebuia interpretat în sensul că, în cazul unor persecuţii în curs sau aflate
pe punctul de a începe, pentru fapte sau opinii de natură politică, rasială, religioasă,
ştiinţifică etc, orice persoană are dreptul să caute azil într-o altă ţară. Aceasta nu
înseamnă că respectiva ţară este obligată să accepte, după cum, în cazul acceptării,
nimic nu împiedică respectivul stat să impună refugiaţilor primiţi restricţiile pe care le
consideră necesare pentru securitatea naţională şi bunăstarea generală, respectul
libertăţilor şi drepturilor celorlalţi, în condiţiile stabilite prin art. 29 al Declaraţiei.
Cât priveşte imposibilitatea invocării dreptului la azil în cazul urmăririlor
penale pentru infracţiuni de drept comun, aceasta nu se referă şi la acuzaţiile
nefondate, aduse numai în scopul de a compromite o persoană.
În sfârşit, nu se pot bucura de dreptul de azil persoanele care au acţionat, au
comis fapte contrare principiilor şi scopurilor Naţiunilor Unite. Această limitare,
cuprinsă în alin. 2, nu se referă şi la simple opinii, exprimarea acestora fiind liberă în
condiţiile art. 19.
Departe de a fi perimat, textul articolul 14 privind dreptul de azil îşi păstrează
actualitatea la şaizeci de ani de la adoptarea Declaraţiei universale a drepturilor
omului şi o va păstra şi de aici înainte, atâta vreme cât persecuţiile nu vor ajunge de
domeniul trecutului.
Dreptul la cetăţenie. După dreptul la azil şi în strânsă legătură cu acesta,
Declaraţia universală a drepturilor omului, consacră prin articolul 15 dreptul fiecărui
individ la o cetăţenie, precizând totodată că "nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar
de cetăţenia sa şi nici de dreptul de a-şi schimba cetăţenia".
Înscrierea în Declaraţie a acestui drept, care mai figurase până atunci doar în
unele texte constituţionale, reprezenta un important progres în dreptul internaţional,
progres care nu putea fi realizat decât sub auspiciile Naţiunilor Unite.
Propunerea a venit din partea eminentului jurist de origine franceză René
Cassin, care — aşa cum avea să mărturisească mai târziu — în momentul elaborării
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proiectului său de Declaraţie, la cererea comitetului de redactare, era preocupat în
special de soarta apatrizilor. În concepţia sa, apatridia trebuia combătută întrucât în
timpurile moderne, într-o lume împărţită în state, ea echivalează cu suprimarea apei şi
a focului în cetatea antică. Este vorba despre situaţia tragică a apatrizilor cărora niciun
stat nu le acorda protecţie diplomatică.
Cu prilejul discuţiilor asupra textului acestui articol (15), s-a acordat o atenţie
deosebită înţelesului ce trebuie atribuit termenului "arbitrar", utilizat de mai multe ori
în cuprinsul Declaraţiei universale a drepturilor omului. A rezultat că acest cuvânt este
considerat mai pregnant decât termenul "ilegal" şi este sinonim cu expresia "care
contravine principiilor general admise". De asemenea, se consideră arbitrare actele
imposibil de justificat, comise în dispreţul dreptului natural şi al dreptului pozitiv,
cum ar fi, de pildă, crimele naziste.
Într-o altă interpretare, complementară, arbitrar însemna acte contrare legilor
în vigoare într-o ţară, legi care, la rândul lor, nu trebuie să fie arbitrare.
Această interpretare se întâlneşte cu sensul articolului 29, paragraful 2, care
stabileşte că sunt permise numai acele limitări în exercitarea drepturilor şi libertăţilor
omului ce "sunt stabilite prin lege în scopul exclusiv al asigurării recunoaşterii şi
respectului drepturilor şi libertăţilor celorlalţi şi în vederea satisfacerii cerinţelor
juste ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale într- o societate democratică".
În concluzie, orice persoană are dreptul la o cetăţenie, aceasta fiind o regulă
generală de care depinde acordarea altor drepturi. Statele nu pot priva o persoană de
exercitarea acestui drept decât în limitele stabilite printr-o lege, cu respectarea art. 29
menţionat mai sus.
Aceasta nu înseamnă că statele nu ar avea dreptul de a le retrage cetăţenia
celor ce au dobândit-o în mod fraudulos ori în scopul de a acţiona împotriva statului în
cauză.
Chiar dacă Organizaţia Naţiunilor Unite nu are un mandat expres exprimat în
sensul protecţiei împotriva apatridiei, statele membre sunt chemate să coopereze
pentru respectarea dreptului oricărei fiinţe umane la cetăţenie.
Familia are dreptul la ocrotire. Declaraţia universală a drepturilor omului,
prin art. 16, defineşte familia ca "element natural şi fundamental al societăţii",
recunoscând totodată dreptul acesteia la ocrotire din partea societăţii şi a statului,
precum şi dreptul la căsătorie al oricărei fiinţe umane, "de vârstă nubilă, fără nicio
restricţie în privinţa rasei, cetăţeniei sau religiei", pe baza liberului consimţământ, cu
respectarea principiului egalităţii între femeie şi bărbat, la încheierea căsătoriei, în
decursul acesteia şi la desfacerea ei.
Prevederile referitoare la protecţie dobândesc forţă juridică prin Pactul cu
privire la drepturile economice, sociale şi culturale, care precizează în art. 10 că
Statele părţi recunosc dreptul la "o ocrotire şi o asistenţă cât mai largă cu putinţă". În
special pentru întemeierea familiei şi în răstimpul cât aceasta are responsabilitatea
întreţinerii şi educării copiilor în sarcina sa. Pe de altă parte, art. 17 al Pactului
stipulează interdicţia amestecului ilegal sau arbitrar în familie.
La rândul ei, Convenţia cu privire la eliminarea oricăror forme de discriminare
faţă de femei, adoptată de către Adunarea generală a ONU la 18 decembrie 1979,
pune accentul pe principiul egalităţii responsabilităţilor femeilor şi bărbaţilor şi
subliniază necesitatea dezvoltării serviciilor sociale în măsură să degajeze cuplul de
unele obligaţii spre a putea participa la viaţa profesională şi la cea publică.
România a ratificat la 7 octombrie 1982 acest document, după cum este Parte
la Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi
înregistrarea căsătoriilor şi alte instrumente internaţionale privind protecţia
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maternităţii, a femeii, a copilului, care cuprind referiri directe sau indirecte la sfera
familiei şi ale căror norme şi standarde se regăsesc în dreptul intern.
Cu toate acestea, se constată că, în general, protecţia familiei nu a cunoscut o
dinamică egală cu aceea a evoluţiilor familiale. Avem în vedere faptul că în ultimele
decenii modelul familial al societăţii industriale, de tip nucleal, ce reducea familia la
copii şi părinţii lor, bunicii fiind treptat excluşi din cămin, a fost înlocuit treptat de
modelul post-industrial, caracterizat prin instabilitate, creşterea ratei divorţurilor, a
părinţilor celibatari şi diminuarea numărului de copii.
Pe plan european, caracterul de generalitate al dispoziţiilor a permis Cartei
Sociale, care, între alte drepturi, garantează familiei o protecţie specială, să se
adapteze, cu unele decalaje, la evoluţiile intervenite după 1961, data adoptării sale.
Protocolul adiţional, din 1988, al Cartei consacră egalitatea de tratament şi de
şanse pentru lucrătorii având responsabilităţi familiale, în concordanţă cu normele
Organizaţiei Internaţionale a Muncii după cum Principiul egalităţii între soţi în
privinţa drepturilor şi responsabilităţilor în căsătorie a fost inclus în Protocolul nr. 7 al
Convenţiei europene a drepturilor omului, deschis spre semnare în 1984.
Cu toate aceste racordări la realităţi, jurisprudenţa degajată din controlul
aplicării Cartei Sociale Europene a evidenţiat necesitatea unei ample revizuiri prin
care să se lărgească aplicarea acestui tratat.
Pregătită printr-o activitate de patru ani a unui comitet ad-hoc, creat de
Comitetul miniştrilor, Carta Socială Europeană revizuită a fost deschisă spre semnare
la 3 mai 1996, care a intrat în vigoare în anul 1999.
Interpretarea dată prevederilor Cartei indică în mod clar obligaţia statelor de a
pune în aplicare o veritabilă politică familială, destinată domeniilor în care nevoile
familiei apar cu atât mai imperioase cu cât mijloacele ei de a le face faţă rămân
extrem de limitate.
Este evident că, pentru viitorul familiei, depăşirea crizei economice este foarte
importantă. Dar nu şi suficientă. Înainte de orice este nevoie ca societatea să-şi
regăsească şi să-şi cultive resursele morale, care, împreună cu înţelepciunea şi
respectul persoanei în dimensiunea ei spirituală, au stat dintotdeauna la temelia acestei
instituţii.
Încrederea, speranţa şi dragostea, adică valorile umane pe care familia le-a
transmis dintotdeauna, o vor susţine şi în viitor.
În respectul acestor valori, al drepturilor omului, ONU a consacrat ziua de 15
mai drept Ziua Internaţională a Familiei. La propunerea Institutului Român pentru
Drepturile Omului, prin Hotărârea Guvernului României, din anul 1994, ziua de 15
mai a devenit şi Ziua Naţională a Familiei Române.
Dreptul la proprietate. Între drepturile fundamentale proclamate prin
Declaraţia universală a drepturilor omului, în urmă cu şaizeci de ani, se află şi dreptul
la proprietate.
În articolul 17 al acestui document se prevede că: "1. Orice persoană are
dreptul la proprietate atât singură, cat şi în asociere cu alţii. 2. Nimeni nu poate fi
lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa".
La data adoptării Declaraţiei, 10 decembrie 1948, deposedarea arbitrară de
bunuri devenise deja un fenomen de proporţii în ţările central şi est-europene ce
aparţineau "lagărului socialist". În plin "război rece", recunoaşterea juridică
internaţională şi garantarea dreptului omului la proprietate au întâmpinat rezistenţă
din partea regimurilor bazate pe colectivism.
În cursul discuţiilor purtate în Comisia drepturilor omului a ONU în legătură
cu includerea unui articol asupra dreptului la proprietate în proiectele Pactului cu

70

privire la drepturile civile şi politice, sau în Pactul cu privire la drepturile economice,
sociale şi culturale, sau în ambele, nu s-a ajuns la nicio înţelegere în această privinţă.
O nouă încercare de a se ajunge la un rezultat s-a făcut apelându-se la un
subcomitet. Textul propus de acesta a fost respins, în consecinţă. Comisia, în cea de-a
douăzecea sa sesiune, a decis să amâne pe termen nelimitat luarea în considerare a
acestei chestiuni.
În dezbaterile purtate în Adunarea generală a ONU asupra celor două pacte
fundamentale s-au făcut, de asemenea, sugestii de includere a unui articol asupra
dreptului la proprietate, dar niciuna dintre ele nu a fost pusă la vot şi, prin urmare,
textele adoptate nu conţin prevederi în acest sens. Problema dreptului la proprietate a
revenit însă, în decursul timpului, în repetate rânduri pe agenda de lucru a Adunării
generale, fiind inclusă în câteva rezoluţii, cu precădere în ultimul deceniu şi jumătate.
Prin Rezoluţia 45/'98 din 14 decembrie 1990, luându-se act de raportul
prezentat pe această temă de către Secretarul general, se cerea adoptarea unor măsuri
la nivel naţional pentru a se asigura dreptul fiecăruia la proprietatea sa, precum şi
dreptul de a nu fi deposedat de aceasta în mod arbitrar, inclusiv protecţia acestor
drepturi care privesc locuinţa proprie şi proprietatea cu caracter economic productiv,
inclusiv în asociere, în domeniul industriei, agriculturii şi comerţului.
Libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie. Declaraţia universală a
drepturilor omului consacră la articolul 18 dreptul oricărei persoane la "libertatea
gândirii, a conştiinţei şi a religiei", precizând totodată că acest drept "implică
libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile, precum şi libertatea de a- şi
manifesta religia sau convingerile, individual sau în colectiv, atât în public, cat şi
privat, prin învăţământ, practici, cult şi îndeplinirea de ritualuri".
Spre deosebire de Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului din
1789, care se oprise doar la cuvântul religie, Declaraţia universală din 1948
consfinţeşte libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei, lărgind astfel sfera acestui
drept.
Chiar dacă libertatea conştiinţei şi a religiei sunt incluse în libertatea generală a
gândirii, s-a considerat utilă menţionarea lor în text pentru evitarea confuziilor şi a
unor eventuale neînţelegeri.
De altfel, dreptul la libertatea gândirii implică toate formele pe care aceasta le
îmbracă. Este vorba despre gândirea filozofică, morală, culturală, ştiinţifică şi politică
şi de orice altă categorie.
Dacă în virtutea art. 28, paragrafele 2 şi 3 ale Declaraţiei, în exercitarea
exterioară a acestui drept "fiecare persoană este supusă numai îngrădirilor stabilite
de lege în scopul exclusiv al asigurării recunoaşterii şi respectării drepturilor şi
libertăţilor celorlalţi şi în vederea satisfacerii cerinţelor juste ale moralei, ordinii
publice şi bunăstării generale într-o societate democratică", după cum nu vor putea fi
exercitate în niciun caz contrar scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite,
libertatea interioară a conştiinţei şi religiei "este totală şi protejată contra oricărei
restricţii". Această înseamnă că nimeni, niciodată, nu poate fi obligat să profeseze o
"credinţă religioasă sau o convingere filozofică pe care nu o are".
Libertatea gândirii, arăta René Cassin, unul dintre principalii autori ai
Declaraţiei, este fundamentul tuturor celorlalte drepturi. De aceea, va trebui protejată
chiar înainte ca această gândire să fie exprimată.
Cât priveşte expresia libertăţii religioase, aceasta comportă câteva aspecte:
cultul, ritualurile, învăţământul, asocierea şi libertatea practicilor. Acest drept este,
aşadar, legat de alte drepturi, cum ar fi cel de asociere, de întrunire, de liberă
comunicare.

71

Chiar dacă aceste aspecte rezultă implicit din consacrarea, ca atare, a dreptului,
s-a considerat necesară menţionarea lor explicită sub forma unor drepturi-garanţii, con
stând în libertatea oricărei persoane de a-şi schimba, precum şi de a-şi manifesta
religia sau convingerea, fie singură, fie împreună cu alţii, fie în public, fie în spaţiul ei
privat, prin mijloace diverse: învăţământ, practici, cult şi rituri.
Singurul dintre aceste drepturi garanţii care, în cursul dezbaterilor pregătitoare
purtate în Comitetul de redactare a fost întâmpinat cu unele rezerve se referă la
libertatea schimbării religiei. Reprezentanţii unor state islamice, care s-au şi abţinut de
la vot, şi-au exprimat temerea că o asemenea prevedere ar favoriza misionarii care
sunt adesea precursorii intervenţiilor politice statale.
La rândul său, reprezentantul Greciei, care a votat în favoarea articolului, şi-a
motivat votul prin faptul că "este de la sine înţeles că textul lui nu autorizează
practicile neloiale de prozelitism".
Această abordare a libertăţii de gândire, conştiinţă şi religie a fost preluată de
documentele ulterioare, regăsindu-se şi în articolul 18 al Pactului internaţional cu
privire la drepturile civile şi politice şi în alte reglementări, până la cele mai recente.
Libertatea de opinie şi de exprimare. Încă de la prima sa sesiune, Adunarea
generală a Naţiunilor Unite, luând în discuţie libertatea informaţiei, a definit-o prin
Rezoluţia 59 (I) din 14 decembrie 1946 ca "drept fundamental al omului şi piatra de
încercare a tuturor libertăţilor", apărate de organizaţia mondială.
În martie-aprilie 1948, avea loc la Geneva Conferinţa tuturor membrilor
Naţiunilor Unite asupra libertăţii informaţiei care a formulat drepturile, obligaţiile şi
practicile ce trebuie incluse în acest concept. Între documentele de mare importanţă pe
care Conferinţa le-a pregătit se afla şi proiectul articolelor privind libertatea de opinie
ce urmau a fi incluse în Declaraţia universală a drepturilor omului.
Adoptată la 10 decembrie 1948, Declaraţia consacra, în articolul 19, dreptul
fiecărui individ la "libertatea de opinie şi exprimare". Acest drept, se arată în
continuare "include libertatea de a nu fi tulburat pentru opiniile sale, precum şi de a
căuta, primi şi răspândi, fără consideraţii de frontieră, informaţii şi idei, prin orice
mijloace de exprimare".
Acest drept cuprinde, de asemenea, libertatea presei, concept înlocuit în
documentele internaţionale de după al doilea război mondial cu acela mai larg al
libertăţii informaţiei.
În viziunea celor ce au participat la elaborarea articolului în forma lui finală,
textul său trebuie interpretat — aşa cum rezultă din derularea lucrărilor pregătitoare
— în sensul că fiecare are dreptul de a face publice judecăţile sale personale, cu alte
cuvinte, de a interpreta şi de a aprecia. Gândirea sau opiniile intime sunt libere şi
nimeni nu va avea de suferit din cauza aceasta, nici măcar în cazul în care s-ar
confrunta cu obligaţia de a le declara în faţa unui judecător. Cât priveşte exercitarea
dreptului "de a căuta, de a primi şi răspândi informaţii, prin orice mijloace de
exprimare", tradiţionale sau mai noi, acesta poate fi limitat, dar numai dacă limitările
respective sunt stabilite prin lege în scopul respectării drepturilor şi libertăţilor altora,
în special când este vorba de defăimare, şi pentru satisfacerea cerinţelor juste ale
moralei, ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică.
De asemenea, acest drept nu va putea fi exercitat împotriva scopului şi
principiilor Naţiunilor Unite, constând în principal în evitarea războaielor, asigurarea
respectului tratatelor internaţionale şi al tuturor drepturilor omului. De aici, interdicţia
de a difuza ştiri false şi idei de natură să instige la agresiuni armate, la conflicte sau să
incite la discriminare, în special după criteriul rasei, sexului, religiei sau opiniilor de
orice fel, inclusiv politice.
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Esenţial este, conform paragrafului 3 din Preambulul Declaraţiei universale, ca
drepturile omului "să fie protejate printr- un regim de drept", astfel încât să nu apară
necesitatea de a se recurge, în ultimă instanţă, "la revoltă în contra tiraniei sau
opresiunii". Acolo unde, însă, drepturile omului sunt călcate în picioare, vehicularea
unor idei de natură să conducă la revoluţii sau cererea de azil într-o altă ţară sunt pe
deplin îndreptăţite.
Prevederile Declaraţiei universale a drepturilor omului au fost reiterate în
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, într-un articol ce poartă
acelaşi număr 19, precum şi într-o serie de instrumente specifice, între care Convenţia
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială şi Convenţia asupra
drepturilor copilului, dobândind astfel forţă juridică pentru toate Statele părţi.
Libertatea de întrunire şi de asociere. Libertăţi fundamentale distincte, dar şi
complementare, libertatea de întrunire şi libertatea de asociere sunt înscrise în unul şi
acelaşi articol al Declaraţiei universale a drepturilor omului.
Astfel, articolul 20 al acestui document, adoptat în urmă cu cincizeci de ani şi
din care s-au inspirat reglementările internaţionale şi naţionale ulterioare, stipulează
că orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică, după cum
"nimeni nu poate fi obligat să facă parte dintr-o asociere".
Din perspectiva lucrărilor pregătitoare, textul acestui articol, votat de
Adunarea generală a Naţiunilor Unite în unanimitate, trebuie înţeles în sensul că se
referă la întruniri şi asocieri de orice fel, care sunt libere, indiferent de caracterul lor,
naţional sau internaţional, cultural, social, religios, economic, politic sau de alt tip, cu
condiţia, însă, de a fi paşnice şi de a nu încălca limitele stabilite prin lege pentru
protecţia drepturilor şi libertăţilor altora, ordinii publice şi bunăstării generale într-o
societate democratică sau scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Singura formă de asociere menţionată explicit în Declaraţie este cea sindicală,
dreptul la asociere sindicală fiind însă tratat în contextul articolului 23, consacrat în
principal dreptului la muncă, ca o garanţie a acestuia.
În Constituţia României, ca de altfel şi în alte texte juridice adoptate ulterior
Declaraţiei universale, inclusiv Pactul cu privire la drepturile civile şi politice,
libertăţii de întrunire şi celei de asociere le sunt consacrate două articole distincte,
concepute în respectul principiilor şi standardelor internaţionale în materie şi totodată
în continuarea tradiţiei antebelice a constituţionalismului românesc.
Astfel este articolul 39, referitor la libertatea întrunirilor — şi anume
mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri, desfăşurate "numai în mod
paşnic, fără niciun fel de arme".
Conform articolului imediat următor, "cetăţenii se pot asocia liber în partide
politice, în sindicate, în alte forme de asociere". Sunt considerate neconstituţionale
acele partide sau organizaţii care, "prin scopurile ori prin activitatea lor, militează
împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a
integrităţii sau independenţei României".
Legea fundamentală precizează, totodată, că din partidele politice nu pot face
parte "judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii
activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege
organică".
Chiar dacă, numai la prima vedere, o asemenea dispoziţie poate părea unora
discriminatorie, ea reprezintă în realitate o garanţie de imparţialitate pentru aceste
instituţii, care într-un stat democratic nu trebuie să fie anexate unuia sau altuia dintre
partide.
Libertăţile politice. Legătura indisolubilă dintre drepturile omului, în general,
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şi democraţie se relevă cu o pregnanţă deosebită în sfera libertăţilor politice.
Declaraţia universală a drepturilor omului tratează în unul şi acelaşi articol atât
dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice, cât şi dreptul egal de acces la
funcţii publice şi drepturile electorale. Astfel, articolul 21 prevede: "1) Orice
persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice din ţara sa fie
direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi; 2) Orice persoană are
dreptul de acces, în condiţii de egalitate, la funcţiile publice din ţara sa; 3) Voinţa
poporului este fundamentul autorităţilor puterilor publice; această voinţă trebuie să
fie exprimată prin alegeri oneste, care trebuie să aibă loc periodic, cu sufragiu
universal şi egal şi cu vot secret sau după o procedură echivalentă, care să asigure
libertatea votului".
O interpretare corectă a acestor prevederi trebuie să ţină seama de opiniile
exprimate în cursul lucrărilor pregătitoare.
Astfel, în concepţia autorilor Declaraţiei, primul paragraf se referă la treburile
politice, ca adoptarea legilor, votarea bugetului etc.
Dreptul de a lua parte la conducerea acestora poate fi exercitat ori direct, ca în
cazul cantoanelor elveţiene, ori indirect, prin reprezentanţi liber aleşi, implicând şi
dreptul de a fi ales.
Acest drept revine oricărei persoane, expresie care trebuie înţeleasă ca "orice
persoană adultă în deplinătatea facultăţilor sale mentale".
Se consideră excluşi astfel minorii, alienaţii şi condamnaţii penal, cărora,
printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, li se interzice exercitarea
anumitor drepturi din categoria celor de mai sus. Pe de altă parte, însă, nimeni nu
poate fi respins pe criterii de "rasă, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă
opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau de orice altă situaţie",
principiu înscris în articolul 2 al Declaraţiei.
Singurele limitări acceptabile în exercitarea libertăţii politice sunt cele
prevăzute în articolul 29 al Declaraţiei drepturilor omului, şi anume acelea stabilite
prin lege, exclusiv în redarea asigurării recunoaşterii şi respectului drepturilor şi
libertăţilor altora şi în scopul satisfacerii justelor cerinţe ale moralei, ordinii publice şi
bunăstării generale într-o societate democratică, în niciun caz dreptul nu poate fi
exercitat contrar scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite.
Prevederile paragrafului 1 al articolului 21 se aplică şi teritoriilor sub tutelă,
neautonome sau cu suveranitate limitată.
Cel de-al doilea paragraf al articolului consacrat libertăţilor politice, ce
stipulează că orice persoană are dreptul de acces, în condiţii de egalitate, la funcţiile
publice, vizează în special funcţiile administrative. Acestea vor fi ocupate exclusiv
după criteriul competenţei, cu respectarea principiului nediscriminării, înscris în
articolul 2, menţionat mai înainte.
Fără a fi un drept fundamental, accesul egal la funcţiile publice a fost înscris în
Declaraţie la cererea delegaţiei franceze, care se temea că "absenţa dispoziţiilor cu
privire la acest subiect să nu fie folosită ulterior pentru a justifica o discriminare".
În sfârşit, cel de-al treilea paragraf consacră un principiu fundamental: voinţa
poporului este baza autorităţii puterilor publice.
Modalitatea de exprimare a acestei voinţe constă în alegeri, ce trebuie să fie
oneste, deci să excludă fraudele, şi periodice. Scrutinul trebuie să fie universal şi egal.
În privinţa votului, textul înscrie o alternativă: ori vot secret, primul în enumerare, ori
o procedură alternativă care să asigure libertatea votului. Înscrierea celei de a doua
posibilităţi este menită se evite contestarea unor sisteme, cum sunt cele din
Cantoanele elveţiene, care exclud votul secret, sau a unor vechi tradiţii ce asigură
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totuşi alegerea liberă a reprezentanţilor, fapt constatat de misiuni ale ONU.
Dar, mai ales, această procedură este de natură să împiedice excluderea de la
vot a analfabeţilor, orbilor sau surzilor. Şi în cazul acestor prevederi se aplică aceleaşi
limitări ca în exercitarea drepturilor politice înscrise în primele două paragrafe ale
articolului 21.
Dreptul la securitate socială. Cel dintâi dintr-o serie de drepturi economice,
sociale şi culturale pe care Declaraţia universală a drepturilor omului, le consacră este
acela la securitate socială. Conform articolului 22 al Declaraţiei, acest drept revine
oricărei persoane, "în calitate de membru al societăţii". Astfel, oricine este îndreptăţit
"să obţină satisfacerea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile
pentru demnitatea sa şi libera dezvoltare a personalităţii sale, prin efort naţional şi
cooperare internaţională, ţinându- se seama de organizarea şi resursele fiecărei ţări".
La acest text final al articolului s-a ajuns, ca de altfel şi în cazul celorlalte
prevederi ale Declaraţiei, în urma unor dezbateri îndelungate, în cadrul Comitetului de
redactare.
Din perspectiva lucrărilor pregătitoare, prevederile înscrise trebuie înţelese în
sensul că de acest drept trebuie să beneficieze orice persoană, fără condiţia de a
aparţine unei anumite categorii determinate. De asemenea, ceea ce au avut, de fapt, în
vedere membrii Comitetului a fost justiţia socială, numită în text securitate socială cu
toate că nu este vorba nici despre protecţia persoanelor aflate în nevoie, subiect tratat
într-un alt articol. S-a considerat totuşi că înscrierea acestui termen în Declaraţie era
absolut necesară.
De aceea, interesul ce trebuie atribuit acestui termen rezultă din context şi
constă în "satisfacerea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile
demnităţii sale şi liberei dezvoltări a personalităţii" fiecărei persoane.
Practic, este vorba despre o serie de drepturi consacrate în următoarele şase
articole, adică dreptul la muncă şi celelalte drepturi conexe acestuia privind condiţiile
de lucru şi salariale, protecţia împotriva şomajului, fondarea şi afilierea la sindicate
(art. 23), dreptul la odihnă (art. 24), dreptul la asistenţă al persoanelor aflate în nevoie
(art. 25), dreptul la educaţie (art. 26), dreptul la cultură (art. 27), dreptul la ordine
socială şi internaţională de natură să asigure toate drepturile şi libertăţile prevăzute în
Declaraţie (art. 28).
La atingerea acestui scop trebuie să concure nu numai efortul naţional, ci şi
cooperarea internaţională.
În textul articolului 22 există însă două clauze restrictive.
Mai întâi, limitele resurselor proprii fiecărei ţări. Aceasta înseamnă că
realizarea acestor drepturi poate să nu se facă dintr-o dată sau în aceeaşi măsură
pretutindeni sau pentru toţi, fie că sunt cetăţeni sau străini.
Cea de-a doua vizează neamestecul în organizarea internă a fiecărui teritoriu.
Cu alte cuvinte, Declaraţia se abţine de a impune un anumit sistem, astfel încât statul
poate să-şi asume singur dispoziţiile necesare satisfacerii drepturilor economice,
sociale şi culturale, după cum le poate încredinţa sau lăsa în seama unor organizaţii
private.
Dreptul la muncă. Între drepturile sociale înscrise în urmă cu şaizeci de ani în
Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată la 10 decembrie 1948, ca "ideal
comun către care trebuie să tindă popoarele şi toate naţiunile", se află şi dreptul la
muncă împreună cu câteva drepturi conexe.
Astfel, articolul 23 al acestui document, componentă fundamentală a Cartei
drepturilor omului, prevedea:
"1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la
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condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotire împotriva
şomajului.
2. Toţi oamenii au dreptul, fără nicio discriminare, la salariu egal pentru
muncă egală.
3. Orice om care munceşte are dreptul la o remuneraţie echitabilă şi
satisfăcătoare care să-i asigure lui precum şi familiei sale o existenţă conformă cu
demnitatea umană şi completată, dacă este cazul, cu alte mijloace de protecţie
socială.
4. Orice persoană are dreptul de a întemeia împreună cu alte persoane
sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale. Drepturile
conexe dreptului la muncă, aşa cum rezultă ele din textul articolului, reprezintă în
ultimă instanţă tot atâtea garanţii şi norme de care trebuie să se ţină seama."
Se înţelege, deci, că orice persoană are dreptul fundamental la muncă,
indiferent de faptul că este cetăţean sau doar rezident într-o ţară. Mai mult, fiecare are
dreptul să-şi aleagă, în mod liber, o anumită muncă, astfel încât aceasta să corespundă
aptitudinilor şi pregătirii sale. În acelaşi timp, această alegere trebuie să fie
compatibilă cu morala, ordinea publică şi bunăstarea generală într-o societate
democratică, cerinţă înscrisă în articolul 29 al Declaraţiei şi aplicabilă tuturor
prevederilor pe care le conţine.
De asemenea, fiecare are dreptul să renunţe la o muncă ce nu corespunde
acestor criterii; totodată, să beneficieze de măsuri îndreptate nu numai contra
consecinţelor, ci şi contra posibilităţii şomajului, cu alte cuvinte măsuri de prevenire a
acestuia.
Toate persoanele au dreptul la salariu egal pentru muncă egală, fără distincţie
de rasă, sex, naţionalitate şi celelalte criterii menţionate în articolul 2 al Declaraţiei
"Aceasta nu exclude — rezultă din dezbaterile preliminare — distincţii justificate, ca
aceea care autorizează un salariat mai competent să primească pentru acelaşi tip de
muncă un salariu mai mare". După cum nu poate avea ca efect anularea măsurilor
legale specifice de protecţie a femeilor.
O discuţie deosebit de aprinsă a suscitat, în cursul lucrărilor pregătitoare,
paragraful al treilea al articolului 23, referitor la remuneraţie. Aceasta trebuie să fie
echitabilă şi satisfăcătoare, în sensul de a asigura atât celui ce lucrează, cât şi familiei
sale o existenţă conformă demnităţii umane.
În cazul că această remuneraţie nu este îndestulătoare, ea trebuie să fie
completată prin măsuri de protecţie socială, astfel încât să se ajungă la un venit
familial suficient. Chiar şi aşa, alocaţiile familiale nu pot justifica "o scădere generală
a nivelului de viaţă al salariaţilor. Întrucât salariul de bază nu poate fi considerat
echitabil şi satisfăcător dacă este calculat numai în raport cu nevoile individuale".
Cât priveşte dreptul, consacrat în paragraful al patrulea, de a fonda sau intra în
sindicate, acesta implică, de asemenea, dreptul la grevă, cu excepţia situaţiilor în care
se prevede prin lege sau convenţii arbitrajul obligatoriu şi în limitele înscrise în
articolul 29.
Dreptul la educaţie. Alături de drepturile civile şi politice, economice şi
sociale, drepturile culturale constituie o parte inseparabilă a sistemului drepturilor şi
libertăţilor fundamentale proclamate prin Declaraţia universală a drepturilor omului.
La această categorie de drepturi, fără de care atât fiinţa umană cât şi societatea
în ansamblul ei ar fi private de atribute esenţiale ale existenţei şi devenirii lor, se
referă două articole, complementare, cu care se întregeşte şi se încheie seria
drepturilor înscrise de Declaraţie.
Cel dintâi consacră dreptul la educaţie, împreună cu o serie de garanţii absolut
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necesare exercitării sale reale.
Astfel, conform prevederilor primului paragraf al acestui articol — articolul
26, "Orice persoană are dreptul la educaţie. Educaţia trebuie să fie gratuită, cel
puţin în ce priveşte învăţământul elementar şi de bază. Învăţământul elementar este
obligatoriu, învăţământul tehnic şi profesional trebuie să fie accesibil tuturor;
accesul la studii superioare trebuie să fie deschis tuturor pe baza deplinei egalităţi, în
funcţie de merit".
Evident, în acest context, termenul educaţie include instruirea, învăţătura.
Cât priveşte gratuitatea, aceasta reprezintă o garanţie extrem de importantă pentru
accesul egal, nediscriminatoriu la învăţământ.
Conform dezbaterilor preliminare adoptării textului final al Declaraţiei,
drepturile şi garanţiile inserate în acest articol se înţeleg în sensul că absolut toate
persoanele au dreptul la educaţie. Atât învăţământul elementar, pentru copii, cât şi
învăţământul fundamental, pentru adulţii care nu au avut posibilitatea să urmeze o
şcoală elementară, trebuie să fie gratuite, în timp ce învăţământul de alte niveluri va
beneficia de gratuitate în măsura posibilităţilor.
Învăţământul elementar este obligatoriu, înţelegându-se prin aceasta datoria
statului, a comunităţii şi a familiei de a asigura copilului posibilitatea reală de a
frecventa învăţământul elementar şi nu vreo îngrădire în alegerea şcolii. Chiar dacă
învăţământul tehnic şi profesional nu are un asemenea caracter, generalizarea lui este
de dorit.
Cât priveşte accesul la învăţământul superior, acesta trebuie să fie deschis tutu
ror, fără discriminare, unicul criteriu de care trebuie să se ţină seama fiind meritele
candidatului.
În termenii articolului 22, referitor la dreptul la securitate socială ce vizează
satisfacerea, pe lângă drepturile economice şi sociale, şi a drepturilor culturale ale
omului, "indispensabile pentru demnitatea şi libera dezvoltare a personalităţii sale",
realizarea practică a accesului la alte niveluri de învăţământ decât cel elementar şi de
bază depinde de efortul naţional şi cooperarea internaţională, ţinându-se cont de
organizarea şi resursele fiecărei ţări.
Educaţia — aşa cum prevede cel de al doilea paragraf al articolului 26 —
trebuie să urmărească "dezvoltarea deplină a personalităţii umane", avându-se în
vedere dezvoltarea din punct de vedere fizic, intelectual, moral şi spiritual precum şi
"întărirea respectului pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale".
Această din urmă prevedere se referă practic la întregul conţinut al Declaraţiei,
venind în consonanţă cu precizarea din Preambul conform căreia aplicarea efectivă a
drepturilor şi libertăţilor înscrise va fi asigurată în primul rând prin învăţământ şi
educaţie.
De asemenea, educaţia trebuie să stimuleze "înţelegerea, toleranţa şi prietenia
între toate popoarele şi toate grupurile rasiale şi religioase, precum şi dezvoltarea
activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii".
În sfârşit, paragraful 3 al articolului 26 recunoaşte părinţilor, cu prioritate în
raport cu alte persoane sau instituţii, inclusiv cu statul, "dreptul să aleagă felul
educaţiei ce urmează să fie dată copiilor lor". Este vorba despre copii minori şi
inserarea acestei prevederi nu urmăreşte câtuşi de puţin îngrădirea acestora ci,
dimpotrivă, avându-se în vedere caracterul obligatoriu al învăţământului elementar,
garantarea unei libertăţi de opţiune în funcţie de convingerile, religioase şi nu numai,
ale părinţilor. De asemenea, în toate cazurile se va respecta dreptul la educaţie privată,
ceea ce nu diminuează drepturile şi îndatoririle statului în materie de educaţie.
Prin învăţământ şi informare se formează o cultură a drepturilor omului. De
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altfel, potrivit art. 27 al Declaraţiei, orice persoană are dreptul "să ia parte în mod
liber la viaţa culturală şi să se bucure de arte, să participe la progresul ştiinţific şi la
binefacerile rezultate"; totodată, să-i fie protejate interesele morale şi materiale care
decurg din orice operă ştiinţifică, literară sau artistică al cărei autor este.
În viziunea marelui jurist René Cassin, deasupra celor patru coloane
reprezentând drepturile trebuia să fie aşezat un fronton care să marcheze legăturile
dintre individ şi societate. De altfel, articolele 28 până la 30, ultimele ale Declaraţiei,
proclamă, astfel, existenţa şi a unor îndatoriri ale individului faţă de comunitate,
fixând anumite limite pe care omul nu poate să le depăşească; el trebuie să respecte
drepturile şi libertăţile celorlalţi şi nu poate ignora cerinţele moralei, ale ordinii
publice şi bunăstării într-o societate democratică, după cum nu poate atenta nici la
scopurile şi principiile Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Raportarea la aceste prevederi evidenţiază progresele realizate, dar mai ales
distanţa de parcurs între realităţile de astăzi şi idealul proclamat prin Declaraţia
universală a drepturilor omului.
Împlinirea a 60 de ani de la adoptarea de către Adunarea Generală a Naţiunilor
Unite a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, reper fundamental în evaluarea
progreselor pe plan naţional şi internaţional pe calea spre idealul comun pe care acest
document fondator al drepturilor omului moderne îl proclamă, prilejuieşte reflecţii
care beneficiază de perspectiva timpului istoric.
Ceea ce se impune atenţiei, în primul rând, este viabilitatea acestui document.
Punct de pornire în internaţionalizarea, după cel de al doilea război mondial, a
drepturilor omului, Declaraţia rămâne, paradoxal, şi ţinta finală a eforturilor
comunităţii internaţionale, a statelor dar şi a societăţii civile, o ţintă de care omenirea
tinde să se apropie.
După cum arată René Cassin, unul dintre principalii artizani ai Declaraţiei,
acest destin de excepţie al Declaraţiei se datorează, în primul rând, faptului că autorii
documentului s-au ataşat în mod esenţial, pe parcursul lucrărilor lor, din ce în ce mai
mult, de "aspiraţiile profunde, nevoile fundamentale, permanente ale fiinţei umane",
înţelegând nu numai "indivizibilitatea ansamblului facultăţilor şi drepturilor fără de
care omul nu îşi poate împlini, cu adevărat, personalitatea sa, ci şi să dea
monumentului lor, ca fundament, principiile generale ale libertăţii, egalităţii,
nediscriminării şi fraternităţii şi, ca fronton, elementele caracteristice lumii secolului
al XX-lea, şi anume participarea activă a individului la viaţa socială şi îndatoririle ce
decurg de aici, solidaritatea şi cooperarea internaţională, în sfârşit accesul direct la
universalitate al membrilor familiei umane şi al fiecăruia dintre ei la protecţia
drepturilor fiinţei umane". Acţionând în acest fel, au făcut o operă viabilă, aşezată pe
baze solide şi de largă respiraţie.
Conform unui memorandum al Serviciului Juridic al Naţiunilor Unite, în
practica ONU, "o Declaraţie este un instrument formal şi solemn, care se justifică în
rare ocazii, atunci când se enunţă principii de o mare importanţă şi o valoare
durabilă". Este prin excelenţă cazul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care
a inspirat de altfel, această definiţie.
Importanţa acestei Declaraţii nu a avut de suferit din cauza faptului că la data
adoptării ei nu i s-a conferit o valoare juridică. Autoritatea ei morală are, în schimb, o
greutate şi o influenţă enormă.
Prevederile ei au fost reiterate în tratatele internaţionale, în constituţii,
declaraţii unilaterale sau în acte convenţionale, prin care statele şi-au afirmat voinţa de
a li se conforma. Influenţa Declaraţiei Universale se întinde asupra legislaţiei şi chiar
a administraţiei şi jurisdicţiei naţionale din numeroase state.
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Declaraţia Universală a întrunit un vast consens al autorilor proiectului, al
statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, al societăţii civile, şi al popoarelor
ce trecuseră prin ororile celui de al doilea război mondial şi exercitau o puternică
presiune asupra factorilor politici.
Operă colectivă, cu rădăcini istorice şi filozofice profunde, textul Declaraţiei a
beneficiat de cunoştinţele şi spiritul creator al savanţilor — filozofi, jurişti, istorici,
sociologi, dar şi de experienţa şi pragmatismul oamenilor politici, al unor diplomaţi,
militari experimentaţi, al altor specialişti.
Ceea ce a făcut posibilă realizarea şi adoptarea sa a fost voinţa de conlucrare,
de a nu insista în impunerea unor opţiuni filozofice sau politice proprii care în loc să
unească ar fi divizat, ci de a cultiva convergenţa şi soluţiile larg, dacă nu general,
acceptabile.
Dacă acest spirit pozitiv, "idealismul pragmatic", nu ar fi prevalat în 1948,
elaborarea şi adoptarea unui astfel de document în perioada ce a urmat, în timpul
războiului rece, ar fi fost, fără îndoială, pusă sub semnul întrebării. Chiar dacă
proiectul iniţial al Organizaţiei Naţiunilor Unite — acela de a cuprinde Declaraţia
într-un triptic de documente — Bill of Rights — fie şi într-o poziţie centrală, alături
de o Convenţie sau Pact care să confere prevederilor forţă juridică obligatorie şi de un
plan de măsuri -nu a putut fi realizat integral în împrejurările istorice din primii ani de
după cel de al doilea război mondial, el s-a realizat în timp şi a depăşit aşteptările cele
mai îndrăzneţe.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului va compune, împreună cu Pactul
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi Pactul internaţional cu privire
la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptate abia în 1966 şi intrate în vigoare
în 1976, Carta internaţională a drepturilor omului.
Nu s-a aşteptat însă acceptarea Pactelor pentru a face obligatorii anumite
prevederi ale Declaraţiei, ci s-au adoptat convenţii multilaterale într-un domeniu
limitat, sau la nivelul unui continent — cazul Convenţiei europene a drepturilor
omului, practică ce a continuat şi după intrarea în vigoare a Pactelor şi este de natură
să dezvolte şi să actualizeze sistemul drepturilor omului.
Pe temelia Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului s-a construit un întreg
sistem de tratate, la nivel mondial şi regional, precum şi infrastructura acestui sistem,
formată din instituţii şi mecanisme, cu o influenţă puternică asupra sistemelor
naţionale, atât la nivel legislativ cât şi instituţional.
De aceea, ne raportăm mereu la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului cu
conştiinţa faptului că promovarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale
reprezintă un proces în evoluţie, ce trebuie să ţină pasul cu mersul societăţii, cu noile
provocări ale istoriei, ştiinţei şi tehnologiei.
Destinul acestei opere colective — pentru că examinarea genezei Declaraţiei
evidenţiază, fără niciun dubiu, această dimensiune, chiar dacă contribuţia unora a fost
mai pregnantă decât a altora — a întrecut cu mult aşteptările autorilor săi. O spune
însuşi René Cassin, personalitate eminentă, unul dintre principalii autori ai
Declaraţiei: "Operă imperfectă, clar viabilă, susţinută de ansamblul conştiinţelor şi de
marile forţe morale şi politice non-violente, ea trăieşte o viaţă proprie şi s-a detaşat de
autorii ei, ale căror previziuni le-a întrecut cu mult."
Reprezentanţi ai unor state de pe diverse continente, care şi-au pus în valoare
aptitudinile şi experienţa personală, exprimând în acelaşi timp poziţia guvernelor lor,
artizanii Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi ai construcţiei sistemului
drepturilor omului înălţată pe acel durabil fundament aparţin astăzi întregii omeniri,
după cum opera nemuritoare de care şi-au legat numele este îmbrăţişată de oameni de
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pretutindeni, de generaţiile care au trecut, de cele prezente şi rămâne moştenire
generaţiilor viitoare.
Dacă există un consens în privinţa rolului jucat de iniţiatorii Declaraţiei, de
savanţi, fie ei jurişti, filosofi sau sociologi, nu este mai puţin adevărat ceea ce René
Cassin însuşi avea să declare în legătură cu împrejurările şi factorii ce au făcut
posibilă adoptarea şi destinul de excepţie al unui astfel de document fondator,
viabilitatea lui: "Asociaţiile civice, interprete ale opiniei publice, sunt cele care au
exercitat o influenţă crescândă în perioada ce s-a scurs între data adoptării Cartei de la
San Francisco (1945) şi cea a adoptării Declaraţiei (1948). În realitate, însă, popoarele
înseşi — decimate şi încercate de cel de al doilea război mondial sau zguduite de
descoperirile făcute în lagărele de concentrare de către armatele aliate — prin
intermediul oamenilor lor de stat, au conferit acestui război caracterul unei "Cruciade
pentru drepturile omului" şi au făcut presiune pentru ca noua Organizaţie a Naţiunilor
Unite să asigure o protecţie internaţională permanentă a persoanei umane."
Dar cruciada pentru drepturile omului nu s-a încheiat o dată cu cel de al doilea
război mondial, ci abia a început. Lupta continuă, pentru că Declaraţia Universală
rămâne încă — aşa cum se recunoaşte în Preambulul ei — un ideal de atins, iar
drepturile omului se află într-o evoluţie continuă; apar noi şi noi drepturi, noi garanţii
ale drepturilor consacrate, dar şi noi provocări.
Ideea drepturilor omului este încă în mers. Alţi savanţi, alţi actori ai vieţii
sociale şi politice sunt şi vor fi în continuare chemaţi să ducă mai departe ceea ce
înaintaşii au început.
În această operă colectivă, contează contribuţia fiecărui individ, fie el şi
anonim, a fiecărei colectivităţi, instituţii sau organizaţii neguvernamentale, a fiecărui
stat şi a comunităţii internaţionale cu organizaţiile ei; în primul rând, Organizaţia
Naţiunilor Unite, care — în respectul Cartei sale fondatoare — acţionează la scară
planetară pentru triumful respectului datorat drepturilor omului.
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DREPTURILE OMULUI LA NIVEL REGIONAL
EUROPEAN
Preocupări în domeniul drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale sunt
prezente şi în câteva organizaţii inter-guvernamentale regionale23, cum sunt:
— Consiliul Europei (CE)
— Uniunea Europeană (UE)
— Organizaţia Unităţii Africane (OUA)
— Organizaţia Statelor Americane (OSA)
— Liga Statelor Arabe (Liga Arabă)
— Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).
Trebuie remarcat că pe continentul asiatic nu a fost încheiată nici o convenţie
cu caracter regional şi nici nu a fost creat un mecanism instituţional de protecţie şi
promovare a drepturilor omului pe bază regională sau subregională. Noţiunea de
instrument de protecţie şi promovare a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale
însă nu se reduce la criteriul geografic.

Consiliul Europei
În 1949, zece state (Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg,
Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi Suedia) au pus baze Consiliului Europei,
organizaţie politică supranaţională de cooperare interguvernamentală şi parlamentară.
Scopul Consiliului este "realizarea unei uniuni mai strânse între membrii săi, în scopul
apărării şi promovării idealurilor şi principiilor care constituie patrimoniul lor comun
şi favorizării progresului economic şi social".24 Potrivit statutului, principiile
Consiliului sunt: democraţia pluralistă, respectarea drepturilor omului şi statul de
drept. O nouă ordine europeană s-a născut astfel pe ruinele celui de-al doilea război
mondial.
România a devenit membră a Consiliului Europei în octombrie 1993.
Programul de lucru al Consiliului cuprinde: drepturile omului, mijloacele de
informare în masă, cooperarea juridică, probleme sociale şi economice, sănătate,
învăţământ, cultură, patrimoniu, sport, tineret, autorităţile locale şi regionale, mediul
înconjurător.
Consiliul Europei este finanţat de guvernele statelor membre, în mod
proporţional cu numărul populaţiei şi cu bogăţia lor.
Consiliul a elaborat un deosebit de important program, "Programul
Demostene", al cărui scop este să acorde asistenţă ţărilor din Europa centrală (şi de
răsărit) pentru realizarea reformelor lor constituţionale, legislative şi administrative.
Programul cuprinde ateliere cu experţi din diferite ţări europene, stagii de pregătire,
vizite de studiu, atribuire de burse, producţia şi difuzarea mijloacelor de informare, de
sensibilizare a populaţiilor ş.a.
Organizaţia a fost dotată cu două organe: un Comitet al Miniştrilor şi o
Adunare consultativă. Preocupările majore ale Consiliului sunt: consolidarea
23

V. Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care România este parte,
vol. I, Instrumente regionale, ediţia a noua, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2007.
24
Droits de l'homme en droit international, Les éditions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1992, p.
164.
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democraţiei, consacrarea preeminenţei dreptului, respectarea demnităţii umane, a
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Toate acestea, luate împreună,
constituie şi criteriile de admitere şi obligaţiile esenţiale care revin ţărilor contractante
ale Consiliului Europei.
Comitetul Miniştrilor este organul de decizie al Consiliului şi este compus din
miniştrii de externe ai ţărilor membre. El stabileşte activităţile organizaţiei, studiază şi
dă curs recomandărilor Adunării Parlamentare (conform Statutului, Adunare
Consultativă), propunerilor diferitelor comitete interguvernamentale care au fost
create în cadrul Consiliului precum şi celor făcute de diferitele conferinţe ale
miniştrilor specializaţi. Tot Comitetul adoptă programul de activitate precum şi
bugetul Consiliului. În cadrul Comitetului Miniştrilor, constituit ca un forum
permanent, se dezbat marile probleme politice de interes comun — cu excepţia celor
care privesc apărarea naţională.
Întărirea dialogului interguvernamental asupra diferitelor probleme care
privesc societatea europeană precum şi căutarea de soluţii comune are loc prin
întâlniri regulate cu miniştrii specializaţi cum ar fi miniştrii de justiţie, de cultură, de
sport, de informaţii, de muncă şi securitate socială, de mediu înconjurător şi alţii.
Deciziile adoptate de Comitetul Miniştrilor (sau de delegaţii miniştrilor, dotaţi
cu aceleaşi puteri de decizie) sunt transmise guvernelor statelor membre sub formă de
recomandări, de convenţii sau de acorduri. Convenţiile şi acordurile, spre deosebire de
recomandări, au caracter obligatoriu din momentul în care statele au depus instru
mentele de ratificare şi fac parte integrantă din legislaţiile lor naţionale. În afara
acestor documente, Comitetul Miniştrilor adoptă declaraţii sau rezoluţii asupra
problemelor politice de actualitate. Documentele elaborate de Comitetul Miniştrilor
sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate iar unele dintre ele
— cum sunt recomandările adresate guvernelor — trebuie adoptate în unanimitate.
Pentru problemele de procedură este necesară o majoritate simplă. Convenţiile şi
recomandările sunt propuse de comitete de experţi guvernamentali.
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei este un forum în care
pluralismul politic din ţările continentului nostru se exprimă în libertate. Sunt
dezbătute aici problemele publice de interes european, se iau iniţiative de natură a
promova cooperarea europeană. Adunarea este un organ consultativ, lipsit de putere
legislativă care îşi concretizează rezultatele dezbaterilor prin recomandări pe care le
adresează Comitetului Miniştrilor. Textele adoptate de Adunare dau orientările
Comitetului Miniştrilor, guvernelor, parlamentelor şi partidelor politice.
Adunarea Parlamentară este formată din reprezentanţii desemnaţi de
parlamentele naţionale; numărul acestor parlamentari fiind, în funcţie de mărimea
populaţiilor lor, între 2 şi 18. În acelaşi timp, parlamentarii naţionali trebuie să
reprezinte marile opţiuni politice din parlamentele lor. Adunarea este constituită din 5
grupe politice: — grupul socialist, grupul partidului popular european, grupul
democraţilor europeni, grupul liberal, democrat şi reformator şi grupul pentru stânga
unitară europeană. Există şi parlamentari care nu fac parte din nici un grup politic.
Comisiile care pregătesc lucrările Adunării sunt specializate în următoarele domenii:
probleme politice, probleme juridice şi de drepturi ale omului, probleme sociale, de
sănătate şi familie, cultură şi educaţie, mediu şi amenajarea teritoriului, autorităţi
locale, ştiinţă şi tehnologie, agricultură, probleme economice şi ale dezvoltării ş.a.
În 1989, Adunarea Parlamentară a creat Statutul de invitat special în intenţia
de a strânge şi mai mult legăturile cu parlamentarii ţărilor care se eliberau de sistemul
comunist. Statutul de invitat special permite delegaţiilor parlamentare cu diverse
opinii să asiste la sesiunile plenare ale Adunării, la Strasbourg, şi chiar, prin invitaţii
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speciale, să asiste şi la reuniunile comisiilor Adunării; vizează, de asemenea, să
încurajeze ţările respective să urmărească procesele de democratizare pentru a
îndeplini condiţiile de admitere pentru calitatea de membru deplin în Consiliul
Europei. Iniţiativele Adunării Parlamentare au determinat elaborarea a numeroase
tratate internaţionale, respectiv convenţii europene.
Documentul cel mai cunoscut este Convenţia europeană a drepturilor omului,
încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi intrată în vigoare la 3 septembrie 1953.
Textul Convenţiei a fost revizuit în mai multe rânduri, prin dispoziţiile Protocoalelor
3, 5, 8, 11, 12. Este un instrument de cea mai mare importanţă şi constituie primul
tratat internaţional care aduce o garanţie colectivă din partea statelor ce aparţin
comunităţii europene pentru respectarea drepturilor omului.
Pe lângă definirea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, Convenţia
obligă statele semnatare să le şi garanteze şi instituie un sistem internaţional de
protecţie. În aceasta constă şi originalitatea Convenţiei: un mecanism instituţional de
protecţie pus în funcţiune.
Cu mai puţin de doi ani înainte, la 10 decembrie 1948, Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, recunoştea că
respectarea drepturilor inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane constituie
fundamentul libertăţii, al justiţiei şi al păcii în lume, proclamând un ideal comun
tuturor naţiunilor şi popoarelor lumii.
În acelaşi spirit călăuzitor, pe ruinele rămase în urma unui război devastator, şi
ţinând seama de învăţămintele trecutului, trebuia edificată o Europă nouă.
Între 7 şi 10 mai 1948, 800 de personalităţi reprezentative pentru lumea
politică, juridică şi culturală din 19 ţări europene s-au reunit la Haga pentru a cere
crearea unei adunări parlamentare europene constituante. Congresul a reprezentat
piatra de temelie a unui nou edificiu instituţional, ce va fi construit într-o viziune
arhitecturală modernă, acord având semnificaţia momentului naşterii Europei
postbelice, Europei contemporane. Consecinţa imediată a acestui eveniment a fost
crearea Consiliului Europei.
Când, la 5 mai 1949, zece state — Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Norvegia, Olanda, Regalul Unit şi Suedia — au pus bazele Consiliului
Europei, organizaţie politică de cooperare interguvernamentală şi parlamentară, o
nouă ordine europeană se năştea astfel pe ruinele celui de-al doilea război mondial.
Pentru prima dată în istoria bătrânului continent, state europene îşi organizau şi
cimentau solidaritatea în jurul unui proiect centrat pe persoana umană, pe respectarea
drepturilor fundamentale ale omului.
Principiile statutare ale Consiliului Europei sunt democraţia pluralistă,
respectarea drepturilor omului şi statul de drept.
Scopul său constă în realizarea unei mai mari unităţi între membri săi pentru "a
promova idealurile şi principiile ce reprezintă patrimoniul lor comun şi a favoriza
progresul lor economic şi social", prin dezbateri, acorduri, acţiuni comune şi prin
"apărarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale".
Un an şi jumătate mai târziu, organizaţia făcea primul pas, un pas decisiv, spre
împlinirea acestei misiuni: pregătirea şi adoptarea, la 4 noiembrie 1950, a Convenţiei
pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Deşi inspirat din Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului şi fondat pe anumite prevederi ale acestui document
de referinţă cu vocaţie mondială, pe care le transformă în articole executorii, deci cu
valoare juridică, textul convenţiei este unul tipic european şi constituie "un
compromis rezultând din diverse legislaţii".25
25
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Deşi mai puţin amplă ca sferă de cuprindere a drepturilor consacrate decât
Declaraţia Universală, Convenţia deschide noi căi de dezvoltare a dreptului
internaţional. Pentru prima dată era creat un mecanism regional eficace pentru
protecţia drepturilor omului.
Pregătită de Adunarea Consultativă (Adunarea Parlamentară) a Consiliului
Europei, Convenţia acordă pentru prima dată individului o garanţie efectivă,
internaţională, pentru anumite drepturi civile şi politice. Este vorba de dreptul la viaţă,
interzicerea torturii, a sclaviei şi a muncii forţate, dreptul la libertate şi la siguranţă,
dreptul la un proces echitabil, protecţia contra aplicării retroactive a legii, dreptul la
respectarea vieţii private, libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie, libertatea de
exprimare, de întrunire şi de asociere, dreptul la căsătorie şi la întemeierea unei
familii, dreptul fiecărei persoane la un recurs efectiv în faţa unei instanţe
internaţionale.
Textul Convenţiei a fost completat şi îmbogăţit în scopul extinderii drepturilor
garantate şi îmbunătăţirii procedurilor prin 14 protocoale adiţionale.
Astfel, Protocolul adiţional din martie 1952 va adăuga dreptul la proprietate,
dreptul la instruire şi dreptul la alegeri libere, iar Protocolul nr. 4 interzicerea privării
de libertate pentru datorii, libertatea de circulaţie, interzicerea expulzării de către
statele membre a propriilor cetăţeni precum şi a expulzărilor colective de străini.
Protocoalele ulterioare vor introduce noi garanţii ale unor drepturi
fundamentale, între care abolirea pedepsei cu moartea (Protocolul nr. 6 şi nr. 13 care
extinde sfera de aplicare la orice împrejurări, inclusiv în timp de război sau de pericol
iminent de război, şi la care nu se admite nicio rezervă) şi cele privitoare la justiţie, şi
anume dreptul la două grade de jurisdicţie în caz de materie penală, dreptul la
despăgubiri în caz de eroare judiciară, dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două
ori (Protocolul nr. 7), precum şi interdicţia generală a discriminării (Protocolul nr. 12).
Convenţia relua marile principii ale Declaraţiei în intenţia aplicării lor efective,
odată cu intrarea sa în vigoare. Dintre drepturile economice, sociale şi culturale va
reţine unul singur, cel mai important dintre toate, dreptul la instruire.
Lua astfel fiinţă prima instituţie de acest fel din lume, ce marca un progres real
în sensul unificării internaţionale a dreptului, emanată din consensul democraţiilor
sensibile prin însăşi natura lor la respectul datorat drepturilor omului.26
Forţa Convenţiei a sporit treptat, pe măsura ratificării ei de către statele
membre ale Consiliului Europei, începând cu Marea Britanic (8.03.1951), Suedia
(4.02.1952) şi până la cele mai recente (Muntenegru — 06.06.2006). Numărul statelor
ce au ratificat-o a cunoscut o creştere substanţială odată cu lărgirea Consiliului
Europei, ajungând la 47.
Între acestea, România, care a devenit membră a Consiliului Europei în
octombrie 1993, prin Legea nr. 64 din 4 octombrie 1993, publicată în Monitorul
Oficial nr. 238 din 4 octombrie 1993, şi a ratificat Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului şi protocoalele sale adiţionale prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în
Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994.
De altfel, în conformitate cu prevederile Statutului, orice stat european poate
deveni membru al Consiliului Europei cu condiţia să accepte principiile statului de
drept precum şi principiul potrivit căruia fiecare persoană aflată sub jurisdicţia sa
trebuie să se bucure de drepturile şi libertăţile fundamentale.15 în prezent, ratificarea
Convenţiei europene a drepturilor omului a devenit obligatorie pentru statele ce devin
280.
26
Idem, p. 281.
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membre ale Consiliului Europei.27
Convenţia are marele merit de a introduce în ordinea juridică a statelor
semnatare principiile comune de protecţie, pe care le defineşte. În textul ei, se afirmă
necesitatea absolută de menţinere a justiţiei şi păcii, ce nu se poate întemeia decât pe
"un regim politic cu adevărat democratic" precum şi pe "respectarea comună a
drepturilor omului". Principala caracteristică constă nu numai în recunoaşterea şi
consacrarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale, ci şi în mecanismul instituţional
de protecţie pe care l-a creat.
Şi din acest punct de vedere, Convenţia europeană a drepturilor omului rămâne
cel dintâi şi totodată cel mai elaborat şi mai precis text dintre toate sistemele regionale
de protecţie a drepturilor omului.
Desigur, după mai mult de o jumătate de secol, garanţiile juridice ale
drepturilor omului au făcut progrese considerabile. Realitatea, în complexitatea şi
evoluţia ei continuă, refuză tiparele imuabile.
Noi ameninţări planează asupra drepturilor omului. Unele dintre ele provin
chiar din geniul creator al omului însuşi, iar progresele ştiinţei şi tehnologiei se pot
transforma în dezastre ecologice sau genetice. "Cea mai proastă alegere, scria Robert
Bedinter, la împlinirea a cincizeci de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale, ar fi
ca în faţa noilor date ale progresului ştiinţific să fim ca artiştii neoclasici, care se
mulţumeau să reproducă operele predecesorilor. Drepturile omului sunt, de asemenea,
o creaţie continuă."
Până la 1 noiembrie 1998, instanţele însărcinate să controleze aplicarea
drepturilor omului erau Comisia europeană a drepturilor omului şi Curtea europeană a
drepturilor omului. Convenţia acordă persoanelor fizice facultatea de a se plânge
atunci când consideră că unul sau mai multe drepturi le-au fost violate. Dar nu numai
persoanele fizice au acest drept, ci şi organizaţiile neguvernamentale sau grupuri de
particulari. Comisia era compusă din jurişti eminenţi care activau nu ca reprezentanţi
ai statelor cărora ei le sunt cetăţeni, ci în nume individual. Numărul membrilor
Comisiei era egal cu cel al statelor care au ratificat Convenţia şi ei erau aleşi de
Comitetul Miniştrilor de pe o listă prezentată de delegaţia fiecărui stat din Adunarea
Parlamentară.
Aceste plângeri trebuiau să urmeze o procedură bine pusă la punct şi numai
după ce Comisia le accepta, ea putea sesiza Curtea europeană de o eventuală violare a
drepturilor omului. Curtea dezbătea cazul, iar hotărârea ei era definitivă. Ea putea
acorda o indemnizaţie şi restituirea cheltuielilor făcute de reclamantul care a avut
câştig de cauză. Curtea cuprindea un număr de judecători egal cu cel al ţărilor membre
ale Consiliului care şi ei acţionau în nume propriu, beneficiind de o independenţă
totală în exercitarea funcţiilor lor.
O modificare de structură a sistemului a adus-o Protocolul nr. 11 la Convenţie
conform căruia Comisia şi Curtea au fost înlocuite cu o instanţă unică, mai operativă
şi cu o procedură simplificată, care funcţionează din noiembrie 1998.
Noua Curte a drepturilor omului, cu funcţionare permanentă, va facilita
primirea şi rezolvarea cererilor individuale sau interstatale. În acest fel, s-a creat un
mecanism mai accesibil cu o procedură accelerată şi o eficacitate ameliorată.
Mecanismele puse la punct în virtutea prevederilor Convenţiei nu sunt însă
menite să înlocuiască sistemele naţionale de protecţie a drepturilor omului. Obiectivul
de bază al Convenţiei şi al mecanismelor sale este cel de a aduce o garanţie
internaţională sistemului naţional de protecţie, respectiv dreptului fiecărei persoane de
27
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a se adresa justiţiei din ţara sa pentru restabilirea unui drept violat.
O a doua cale de funcţionare a mecanismului de protecţie o constituie dreptul
fiecărui stat să sesizeze Curtea europeană dacă apreciază că un alt stat parte nu îşi
îndeplineşte obligaţiile pe care şi le-a asumat.
România a ratificat Convenţia prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în
Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994.
Un alt instrument foarte important în protecţia drepturilor omului este Carta
Socială Europeană revizuită. În varianta din 1961, Carta Socială Europeană garanta 19
drepturi fundamentale. Printre drepturile protejate de Cartă erau şi dreptul la muncă,
la igiena şi securitatea muncii, la o remunerare echitabilă şi egală între bărbaţi şi
femei, dreptul la securitate socială, la asistenţă socială şi medico-sanitară, la protecţia
familiei, pentru unele categorii defavorizate, pentru copii, adolescenţi, bătrâni ş.a.
Controlul aplicării prevederilor Cartei a fost încredinţat unor organe, patru la număr:
— un Comitet de experţi independent care se pronunţă asupra conformităţii
sau neconformităţii diferitelor situaţii naţionale faţă de dispoziţiile Cartei;
— Comitetul guvernamental care, pe baza concluziilor Comitetului şi a
rapoartelor naţionale, stabileşte un raport adresat Comitetului Miniştrilor;
— Adunarea Parlamentară, ce intervine la rândul ei în procedura de control şi
elaborează un aviz în atenţia Comitetului Miniştrilor;
— Comitetul Miniştrilor, care adresează orice recomandare necesară fiecărei
părţi contractante.
De la adoptarea Cartei (1961), noi realităţi politice, sociale şi economice şi-au
făcut apariţia pe continent şi odată cu acestea s-a simţit nevoia unei lărgiri a protecţiei
sociale precum şi a ariei de aplicare a ei. Totodată au fost reunite într-un singur
instrument juridic dispoziţiile din domeniu. La 3 mai 1996, Comitetul Miniştrilor a
adoptat şi deschis spre semnare noua Cartă şi anume Carta Socială Europeană
revizuită. Carta reuneşte toate drepturile garantate de Carta din 1961, din Protocolul
din 1988 precum şi noi drepturi.
România a ratificat Carta prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999.
Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor
inumane sau degradante, încheiată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, a iniţiat un
mecanism nejudiciar cu caracter preventiv, bazat pe vizite efectuate în diferite ţări
implicate în asemenea practici. Comitetul european pentru prevenirea torturii are ca
obiectiv prevenirea tratamentelor rele, de ordin fizic sau mental, ce se aplică sau s-ar
putea aplica persoanelor private de libertate. El se compune din experţi independenţi
şi imparţiali, câte unul pentru fiecare stat care a ratificat Convenţia. România a
ratificat Convenţia prin Legea nr. 80 din 30 septembrie 1994, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 285 din 7 octombrie 1994.
În cadrul Consiliului Europei au fost elaborate (până la sfârşitul anului 2000)
circa 180 de tratate, ce se referă la o diversitate de aspecte cu privire la organizarea,
mecanismul de funcţionare, la norme ale drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale.
Printre principalele documente în această materie pe lângă cele amintite mai
înainte, mai sunt:
— Statutul Consiliului Europei, semnat la Londra la 5 mai 1949 şi care a
suferit câteva modificări pe parcursul timpului; România a aderat la 4 octombrie 1993,
prin Legea nr. 64/1993 publicată în Monitorul Oficial nr. 238 din 4 octombrie 1993.
— Acordul general asupra privilegiilor şi intimităţilor Consiliului Europei; a
fost încheiat la Paris la 2 septembrie 1949; România a ratificat Acordul prin Legea nr.
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439 din 30 iunie 1994, publicat în Monitorul Oficial, nr. 176 din 12 iulie 1994.
În anii care au urmat adoptării Convenţiei europene de apărare a drepturilor
omului au mai fost elaborate — până la finele anului 1994 — 11 protocoale adiţionale
care i-au adus completări sau precizări, iar cel de al 12-lea a fost deschis spre semnare
la 4 noiembrie 2000. România le-a ratificat prin aceeaşi lege. Acestea sunt:
— Protocolul adiţional nr. 1; a fost semnat la Paris la 20 martie 1952 şi a intrat
în vigoare la 18 mai 1954; Protocolul se referă la recunoaşterea unor drepturi şi
libertăţi, altele decât cele înscrise în Convenţie;
— Protocolul adiţional nr. 2; a fost semnat la Strasbourg la 6 mai 1963 şi a
intrat în vigoare la 21 septembrie 1970; se referă la competenţele Curţii europene a
drepturilor omului de a putea da avize consultative;
— Protocolul adiţional nr. 3; a fost semnat la 6 mai 1963 şi a intrat în vigoare
la 21 septembrie 1970; se referă la modificarea unor articole din Convenţie şi anume
29, 30 şi 34;
— Protocolul adiţional nr. 4; a fost semnat la Strasbourg la 16 septembrie
1963 şi a intrat în vigoare la 2 mai 1968; Protocolul recunoaşte unele drepturi şi
libertăţi altele decât cele înscrise în Convenţie şi Protocolul adiţional nr. 1;
— Protocolul adiţional nr. 5, a fost semnat la 20 ianuarie 1966 şi a intrat în
vigoare la 20 decembrie 1971; Protocolul modifică articolele 22 şi 40 din Convenţie;
— Protocolul adiţional nr. 6; a fost semnat la Strasbourg la 28 aprilie 1983 şi a
intrat în vigoare la 1 martie 1985; Protocolul se referă la abolirea pedepsei cu
moartea;
— Protocolul adiţional nr. 7; a fost semnat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984
şi a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1988;
— Protocolul adiţional nr. 8; a fost semnat la Strasbourg la 19 martie 1985 şi a
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990;
— Protocolul adiţional nr. 9; a fost semnat la Roma la 6 noiembrie 1990;
— Protocolul adiţional nr. 10; a fost semnat la Strasbourg la 25 martie 1992;
— Protocolul adiţional nr. 11; a fost semnat în mai 1994; Protocolul se referă
la restructurarea mecanismului de control creat prin dispoziţiile Convenţiei.
— Protocolul adiţional nr. 12 se referă la interzicerea generală a discriminării.
România a ratificat Protocoalele nr. 1-11 prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994 şi a ratificat Protocolul nr. 12
prin legea nr. 103 din 24 aprilie 2006, publicat in "Monitorul Oficial" nr. 375 din 2
mai 2006.
— Protocolul adiţional nr. 13. Având în vedere faptul că Protocolul nr. 6 la
Convenţie cu privire la abolirea pedepsei cu moartea nu exclude această pedeapsă
pentru acte comise în timp de război sau de pericol iminent de război, prin semnarea
Protocolului nr. 13 la Vilnius, la data de 3 mai 2002, pedeapsa cu moartea a fost
abolită în toate circumstanţele. Documentul a fost ratificat de Parlamentul României
prin Legea nr. 7 din 2003.
— Protocolul adiţional nr. 14. Datorită creşterii numărului statelor membre la
Convenţie, după 1990, numărul cererilor depuse la Curtea Europeană a continuat să
crească vertiginos. De la constituire şi până în 1998, Curtea a pronunţat 38 389 de
decizii şi hotărâri. După intrarea în vigoare a Protocolului nr. 11 până în 2003 inclusiv
Curtea a pronunţat 61 633 de hotărâri şi decizii. Ritmul creşterii numărului de cereri
înregistrate la Curte depăşeşte cu mult capacitatea ei actuală de a le examina. La
sfârşitul lunii septembrie 2006 pe rolul Curţii se aflau peste 89 000 de cereri. Numărul
mare de cereri pendinte se datorează în special creşterii autorităţii Curţii, procedurii
complexe de examinare a fiecărei cereri, problemelor sistemice existente în statele

87

membre şi numărului mare de cereri care nu au o importanţă deosebită pentru
reclamanţi.
Evident, această supraîncărcare a impus perfecţionarea sistemului actual de
control instituit de Convenţie. În acest scop, în februarie 2001 a fost creat un grup de
lucru pentru modalităţile de a garanta eficienţa sistemului european de protecţie a
drepturilor omului. Concluzia a fost să se elaboreze un nou protocol. Aşa a fost
elaborat textul Protocolului nr. 14, deschis spre semnare la 13 mai 2004 şi ratificat de
România în 2005.
Este interesant de ştiut că Protocolul 14 nu prevede transformarea radicală a
sistemului de control stabilit de Convenţie. Modificările privesc perfecţionarea
sistemului. Astfel se prevăd următoarele modificări la sistemul de control: limitarea
dreptului de a fi judecător doar pentru un singur mandat şi extinderea acestuia până la
9 ani (se modifică art. 23 al Convenţiei); schimbarea procedurii de examinare a
cererilor vădit inadmisibile prin constituirea instituţiei "judecătorului unic" asistat de
"juristul raportor" (se modifică art. 27 al Convenţiei); conferirea competenţei
Comitetelor de 3 judecători de a examina în fond cererile repetitive (se modifică art.
28 al Convenţiei); introducerea unui criteriu suplimentar de admisibilitate – nu vor fi
examinate în fond cererile care relevă un "dezavantaj nesemnificativ" pentru
reclamant sau societate (se modifică art. 35 al Convenţiei); acordarea dreptului
Comisarului Consiliului Europei pentru drepturile omului de a interveni în procedurile
în faţa Curţii (se modifică art. 36 al Convenţiei); posibilitatea încheierii acordurilor
amiabile până la declararea cererii admisibile (se modifică art. 38 al Convenţiei);
acordarea dreptului Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei de a cere Curţii să
se exprime pe marginea executării hotărârilor Curţii (se modifică art. 46 al
Convenţiei).
Durata mandatului judecătorilor, care în prezent este de 6 ani, este extinsă
până la 9 ani. Protocolul nr. 14 exclude posibilitatea realegerii judecătorilor pentru un
nou mandat. La data intrării în vigoare a Protocolului, durata mandatului judecătorilor
care îşi îndeplinesc primul lor mandat este prelungit de drept până la 9 ani. Alţi
judecători îşi încheie mandatul peste doi ani de la intrarea în vigoare a Protocolului.
Protocolul nr. 14 instituie judecătorul unic, care va fi asistat de jurişti raportori
din cadrul Grefei Curţii. Această modificare a fost introdusă cu scopul de a mări
capacitatea de filtrare a Curţii. Judecătorul unic va prelua funcţiile actuale ale
Comitetului de 3 judecători şi va putea declara inadmisibile cererile care în mod
evident nu corespund condiţiilor de admisibilitate. Judecătorul unic nu va putea să se
pronunţe asupra cererilor provenite din statul în numele căruia a fost ales. Juriştii
raportori vor trebui să aibă o experienţă largă la Curte şi să cunoască sistemul naţional
şi limba statului pârât. Lista juriştilor raportori va fi stabilită de Preşedintele Curţii la
propunerea Grefierului Secţiunii.
Competenţa Comitetului de 3 judecători va fi extinsă la examinarea cauzelor
repetitive. Cauzele repetitive sunt cauzele rezultate din aceeaşi deficienţă structurală
la nivel naţional, care fac obiectul unei jurisprudenţe constante ale Curţii, constatată
într-o hotărâre iniţială zisă "pilot" . Comitetul de 3 judecători (în locul Camerei de 7
judecători) va avea competenţa de a declara aceste cereri admisibile şi de a se
pronunţa asupra fondului, printr-o hotărâre adoptată prin unanimitate. În lipsa
unanimităţii, cererea va fi transmisă Camerei. Deciziile despre admisibilitate şi
hotărârile Comitetului vor fi definitive şi nu vor putea fi atacate în Marea Cameră.
Protocolul nr. 14 introduce o nouă condiţie de admisibilitate. Conform
acesteia, Curtea va putea să declare inadmisibile cauzele în care reclamantul nu a
suferit un "prejudiciu semnificativ", cu condiţia ca respectul drepturilor omului să nu
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oblige Curtea să examineze cauza în fond. La stabilirea "prejudiciului semnificativ"
Curtea va lua în calcul: (a) impactul financiar minor; (b) prejudiciul minor al dreptului
nepatrimonial (pretinsa violare a art. 5 § 3 prin eliberarea mandatului de arest care
conţine suficiente motive de către procurorul neindependent); (c) importanţa litigiului
pentru reclamant (reunirea familiei). Curtea nu va respinge în baza acestui temei nici
o cerere care nu a fost examinată în modul cuvenit de către instanţa naţională. Vor fi
examinate în orice condiţii şi cererile care ridică probleme serioase de aplicare şi
interpretare a Convenţiei sau probleme importante referitoare la dreptul intern. În
primii doi ani după intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14 acest criteriu va fi aplicat
doar de către Camere şi Marea Cameră. Acest criteriu de admisibilitate va fi aplicat şi
faţă de cererile înregistrate până la intrarea în vigoare a Protocolului, însă nu se va
răsfrânge asupra celor declarate admisibile.
Preşedintele Curţii, din proprie iniţiativă sau la cerere, poate invita Comisarul
Consiliului Europei pentru drepturile omului să intervină în cazurile pendinte pe rolul
Curţii pentru a asigura o protecţie mai eficientă în cazuri de interes general. Comisarul
poate ajuta Curtea în unele chestiuni, mai ales în ceea ce priveşte anumite probleme
structurale sau sistemice din statul pârât sau din alte state membre.
Dacă, conform art. 38 al Convenţiei Curtea invita părţile să încheie un acord
amiabil doar după declararea cererii admisibile, Protocolul nr. 14 permite
reglementarea amiabilă la orice etapă a procedurii.
Conform art. 46 al Convenţiei, supravegherea respectării executării hotărârilor
Curţii este pusă în sarcina Comitetului de Miniştri. Convenţia nu prevede expres
posibilitatea Curţii de a interveni într-un caz de neexecutare flagrantă a hotărârii sale.
Prin Protocol, Comitetul Miniştrilor va fi abilitat, cu votul a 2/3, să iniţieze o
procedură în faţa Curţii dacă un stat refuză să se conformeze unei hotărâri. Scopul
acestei norme este de a întări presiunea politică pentru executarea hotărârii. Procedura
iniţiată de Comitetul de Miniştri nu va constitui o reexaminare a violărilor Convenţiei
deja constatate şi nici nu va putea să ducă la acordarea compensaţiilor reclamantului
sau la aplicarea unor penalităţi. În cazul în care vor exista dificultăţi de interpretare a
dispozitivului unei hotărâri a Curţii şi neexecutare din acest motiv, Comitetul
Miniştrilor va putea solicita Curţii interpretarea hotărârii.
— Acordul european cu privire la persoanele participante la proceduri în faţa
Curţii europene a drepturilor omului; a fost semnat la Strasbourg la 5 martie 1996;
România a ratificat Acordul prin Legea nr. 33 din 25 februarie 1999. publicată
în Monitorul Oficial, Partea l, nr. 88 din 28 martie 1999.
— Carta socială europeană; a fost amendată cu:
— Protocolul adiţional semnat la Strasbourg la 5 mai 1988;
— Protocolul adiţional semnat la Torino la 21 octombrie 1991;
— Acordul european cu privire la regimul de circulaţie a persoanelor între
ţările membre ale Consiliului Europei; a fost încheiat la Paris la 1 ianuarie 1958;
— Convenţia europeană în materie de adopţie de copii; a fost încheiată la
Strasbourg la 24 aprilie 1967. România a aderat la Convenţie, prin Legea 15 din 25
martie 1993, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 67 din 31 martie 1993;
— Convenţia europeană cu privire la securitatea socială şi Acordul
complementar referitor la aplicarea Convenţiei; a fost încheiată la Paris la 14
decembrie 1972 şi a intrat în vigoare la 1 martie 1977;
— Convenţia europeană privitoare la statutul juridic al copiilor născuţi în afara
căsătoriei; a fost încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi a intrat în vigoare la
11 august 1978. România a aderat la Convenţie prin Legea nr. 101 din 16 septembrie
1992, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 243 din 30 septembrie 1992;
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— Convenţia culturală europeană deschisă spre semnare la 19 decembrie
1954. România a aderat la Convenţie prin Legea nr. 77 din decembrie 1991, publicată
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 258 din 20 decembrie 1991;
— Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la 5
noiembrie 1992 la Strasbourg. România a semnat Carta la 17 iulie 1995;
— Un alt instrument adoptat în cadrul Consiliului Europei şi deosebit de
important este Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; a fost
adoptată la Strasbourg la 1 februarie 1995. România a ratificat Convenţia-cadru prin
Legea nr. 33 din 29 aprilie 1995, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 82 din 4
mai 1995.
Tot în cadrul Consiliului Europei au mai fost adoptate şi alte documente dintre
care amintim câteva mai importante. Astfel:
— Declaraţia europeană a drepturilor omului; a fost adoptată de Comitetul
Miniştrilor la 27 aprilie 1978;
— Rezoluţia 690 (1979) a Adunării Parlamentare referitoare la Declaraţia
privitoare la poliţie, adoptată de Adunarea Parlamentară la 8 mai 1979;
— Declaraţia cu privire la intoleranţă. O ameninţare pentru democraţie; a fost
adoptată de Comitetul Miniştrilor la 14 mai 1981;
— Declaraţia asupra libertăţii de expresie şi informare; a fost adoptată de
Comitetul Miniştrilor la 29 aprilie 1982;
— Recomandarea nr. R(87)8 a Comitetului de Miniştri ai statelor membre,
referitoare la obiecţia de conştiinţă la serviciul militar obligatoriu, adoptată de
Comitetul de Miniştri la 9 aprilie 1987;
— Declaraţia cu privire la egalitatea femeilor şi a bărbaţilor; a fost adoptată de
Comitetul Miniştrilor la 16 noiembrie 1988.
Din 1951, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a apreciat în mod
special importanţa pe care o reprezintă organizaţiile neguvernamentale în domeniul
drepturilor omului. Reglementarea raporturilor dintre Consiliul Europei şi
organizaţiile neguvernamentale a avut loc prin adoptarea unor reguli în 1954,
revizuite în 1964, pentru ca în 1972 să fie adoptat de Comitetul de Miniştri un
"Regulament de statut consultativ". Statutul consultativ, potrivit Regulamentului,
poate fi acordat numai organizaţiilor neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea
pe plan internaţional, sunt reprezentative în domeniul lor de competenţă şi care sunt
susceptibile de a contribui la realizarea unei uniuni mai strânse între statele membre
ale Consiliului. Statutul consultativ al unui ONG poate fi acordat sau retras numai de
Secretarul general al Consiliului.
La mijlocul lunii ianuarie 2001, Consiliul Europei are 43 de state membre prin
intrarea în Organizaţie a încă două state: Armenia şi Azerbaidjan.

Uniunea Europeană
Ţara noastră a semnat, la 17 februarie 1993, la Bruxelles "acordul european
instituind o asociere între România, pe de o parte si Comunităţile Europene şi statele
membre ale acestora, pe de altă parte" (ratificat de Parlamentul României prin Legea
nr. 20/1993, publicată în Monitorul Oficial nr. 73 din 12 aprilie 1993).28
Tratatele care au pus bazele Comunităţii Europene nu menţionează în mod
explicit, în nici una din dispoziţiile lor, drepturile omului. Raţiunea acestei lacune este
evidentă. Aceste tratate, de altfel adevărate carte constituţionale ale Comunităţii
Europene a Cărbunelui şi Oţelului, ale Comunităţii Economice Europene şi
28
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Comunităţii Europene a Energiei Atomice, au vizat mai mult popoarele decât
persoanele. Problemele fundamentale care s-au pus după cel de al doilea război
mondial erau în primul rând refacerea economică a unei Europe grav afectate de
desfăşurarea şi urmările războiului şi, pe această bază, construirea unei comunităţi mai
largi şi adânci între popoarele bătrânului continent, atât de mult divizate în decursul
istoriei. Concepţia întemeietorilor Comunităţii Europene s-a inspirat dintr-un
pragmatism prudent. Numai pe o cale progresivă era posibilă o construcţie de
ansamblu care să se finalizeze într-o mai veche aspiraţie: integrarea politică a
popoarelor europene. Perspectiva aleasă urma deci nu o integrare politică globală ci o
serie de integrări sectoriale capabile să determine o integrare economică. Realizată
astfel în domeniul economic, integrarea politică va urma în mod implicit.
Primul tratat comunitar, cel de la Paris din 18 aprilie 1951, care a instituit
Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului (C.E.C.O.), a consacrat supremaţia
dreptului prin intermediul Curţii de Justiţie şi al democraţiei prin crearea Adunării
Parlamentare (denumită Parlamentul European după 1962). Iniţial tratatul de
constituire a fost semnat şi ratificat de Franţa, Germania Occidentală, Italia, Belgia,
Olanda şi Luxemburg.
Următorul tratat, cel de la Roma din 25 martie 1957, care a instituit
Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) şi a urmat încercării eşuate de instituire a
Comunităţii Europene de Apărare (tratatul semnat la Paris la 27 mai 1952) a creat
bazele unei uniuni şi mai strânse între popoarele europene. Tratatul a fost semnat de
aceleaşi şase state care au pus bazele C.E.C.O. S-a creat o piaţă comună cu o politică
comercială referitoare la ansamblul sectoarelor industriale şi la agricultură. În aceeaşi
zi s-a încheiat şi tratatul care a pus bazele Comunităţii Europene a Energiei Atomice
(C.E.E.A. sau Euroatom).
În urma tratatului de la Bruxelles din 1965, Parlamentul European — organ
comun al C.E.C.O. şi C.E.E.A. — a hotărât folosirea expresiei Comunitatea
Europeană în locul Comunităţilor Europene.
Apropierea, pe plan economic, ca etapă în integrarea politică, din ce în ce mai
strânsă dintre ţările membre, nu putea să nu acopere şi problematica drepturilor
omului. În mod firesc, instituţiile comunitare făcând uz de prerogativele care le erau
atribuite, adoptau măsuri susceptibile de a leza interesele unor persoane particulare.
În afară de aceasta, prin chiar natura specifică a comunităţilor, trebuiau
recunoscute două drepturi fundamentale: a) dreptul la libera circulaţie a muncitorilor,
salariaţi sau independenţi şi b) interzicerea oricărei discriminări legate de naţionalitate
sau de sex.
Din această cauză, în Tratatul de la Roma, articolele 48-58 şi articolele 7, 18,
119 şi 220, au înscris aceste drepturi (primele pentru dreptul la libera circulaţie a
muncitorilor şi ultimele pentru interzicerea discriminării).
Pe bazele acestor articole, Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene a
remediat pe cale pretoriană lacunele tratatelor. Se deschidea în acest fel şi drumul
dezvoltării ulterioare în materia respectării şi protecţiei drepturilor fundamentale ale
omului atât prin activitatea instituţiilor comunitare cât şi prin jurisprudenţa Curţii de
Justiţie. Astfel la 5 aprilie 1977, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au
adoptat o Declaraţie comună asupra drepturilor fundamentale.
Declaraţia sublinia importanţa fundamentală pe care Comunitatea o acordă
respectării drepturilor omului, aşa cum sunt înscrise acestea în Convenţia europeană a
drepturilor omului şi în constituţiile statelor membre.
Prin drepturi fundamentale, în limbajul comunitar, sunt desemnate unele
drepturi esenţiale şi inalienabile ale persoanei umane, valabile în toate circumstanţele
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şi fără posibilitatea de a se deroga de la respectarea lor.
După intrarea în vigoare, la 1 iulie 1987, a Actului Unic European, drepturile
fundamentale, la care se făcuseră referiri în preambulul documentului, sunt practic
încorporate în sistemul comunitar, marcând prin aceasta un nou progres. Statele
semnatare declară, acum pentru întâia oară într-un tratat comunitar, că sunt decise "să
promoveze împreună democraţia bazându-se pe drepturile fundamentale recunoscute
în constituţiile şi legile statelor membre, în Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale şi în Carta socială europeană, cu deosebire
libertatea, egalitatea şi justiţia socială".
Nici de această dată nu au fost enumerate drepturile fundamentale,
subînţelegându-se că sunt acelea deja consacrate în actele naţionale sau internaţionale
recunoscute ca atare.
Parlamentul European a adoptat la 12 aprilie 1989 Declaraţia drepturilor şi
libertăţilor fundamentale în care, pentru prima dată, sunt catalogate asemenea drepturi
ca: inviolabilitatea demnităţii umane, dreptul la viaţă, egalitatea în faţa legii, libertatea
de gândire, libertatea de opinie şi informaţie, dreptul la respectarea vieţii private,
protecţia familiei, libertatea de mişcare, dreptul la proprietate, libertatea de întrunire,
de asociere profesională, dreptul la condiţii de muncă echitabile, dreptul de negociere
între parteneri sociali, dreptul la protecţie socială, la educaţie, dreptul la vot universal,
direct şi secret al cetăţenilor europeni pentru Parlamentul European, dreptul de acces
la informaţie, la justiţie, dreptul la non bis in idem, neretroactivitatea legii, dreptul la
un mediu sănătos.
Tratatul de la Maastricht semnat la 7 februarie 1992, care a decis să instituie
"o Uniune europeană" ca nouă etapă în procesul de integrare europeană demarat prin
crearea Comunităţilor europene, a reafirmat ataşamentul statelor membre faţă de
democraţie, libertate, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. S-a reiterat
unul din obiectivele fundamentale ale Comunităţii şi anume întărirea "protecţiei
drepturilor şi intereselor cetăţenilor statelor membre (art. B-al 3); se mai precizează
că "Uniunea respectă drepturile fundamentale astfel cum ele sunt garantate de
Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale,
semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi astfel cum ele rezultă din tradiţiile
constituţionale comune ale statelor membre, ca principii generale ale dreptului
comunitar" (art. 7 pct. 2).
În octombrie 1997, ca urmare a Conferinţei interguvernamentale reunită la
nivelul şefilor de state sau de guverne, a fost semnat un tratat de revizuire a Tratatului
de la Maastricht, mai cunoscut sub numele de Tratatul de la Amsterdam. S-a vizat
prin acest tratat să se creeze un temei legal pe baza căruia să se poată dezvolta ordinea
juridică europeană. Cu alte cuvinte, s-a conceput necesitatea elaborării unei constituţii
supranaţionale. Printre alte măsuri importante adoptate, Tratatul a rezolvat şi câteva
probleme legate de drepturile fundamentale precum cele referitoare la principiul
egalităţii, nediscriminării şi al subsidiarităţii. S-a reiterat că "Uniunea este bazată pe
principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale precum şi pe statul de drept, principii care sunt comune statelor
membre". Lipsa unor dispoziţii explicite referitoare la drepturile omului şi libertăţile
fundamentale din tratatele constitutive ale Comunităţilor Europene a fost împlinită şi
prin alte texte care au reluat angajamentele asumate de Comunitate şi de statele
membre precum şi de instituţiile acesteia. Astfel:
— Declaraţia de la Paris (19-20 octombrie 1972);
— Document asupra identităţii europene (întrunirea la vârf de la Copenhaga,
14 decembrie 1973);
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— Declaraţia asupra democraţiei (Consiliul European, Copenhaga, 8 aprilie
1978);
— Declaraţia contra rasismului şi xenofobiei (Parlamentul European, Consiliul
reprezentanţilor statelor membre reunite în cadrul Consiliului şi Comisiei, 11 iunie
1986);
— Rezoluţia referitoare la lupta împotriva rasismului şi xenofobiei (Consiliul
şi reprezentanţii statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului la 29 mai 1990);
— Declaraţia asupra antisemitismului, rasismului şi xenofobiei (Consiliul
European, Dublin, 25-26 iunie 1990);
— Declaraţia asupra drepturilor omului (Consiliul Europei, Luxemburg, 28-29
iunie 1991);
— Rezoluţia asupra drepturilor omului, democraţiei şi dezvoltării (Consiliul şi
statele membre reunite în cadrul Consiliului, 28 noiembrie 1991);
— Declaraţia asupra rasismului şi xenofobiei (Consiliul European, Maastricht,
9-10 decembrie 1991).
Importanţa acordată respectării drepturilor omului este evidentă şi în relaţiile
externe ale Comunităţii prin faptul că acordurile pe care le semnează cu terţe ţări
conţin dispoziţii ferme în acest sens, dispoziţii a căror încălcare poate merge până la
suspendarea sau chiar denunţarea acordurilor respective.
Curtea de Justiţie (unică şi comună celor trei comunităţi europene) şi-a
dezvoltat şi ea propria jurisprudenţă marcând pe această cale "un catalog comunitar"
al drepturilor omului. Fără a fi exhaustiv, în acest "catalog" sunt recunoscute câteva
drepturi şi principii cum sunt: principiul egalităţii, libertatea religioasă, libertatea de
expresie şi de informare, inviolabilitatea domiciliului, protecţia confidenţialităţii,
dreptul la acţiune şi la apărare în justiţie, neretroactivitatea legii penale, dreptul de
proprietate şi de iniţiativă economică, drepturi sindicale şi dreptul de asociere. Pe
parcursul timpului, numărul drepturilor fundamentale s-a extins prin înglobarea celor
din "instrumentele internaţionale privitoare la protecţia drepturilor omului la care
statele membre au cooperat sau aderat".29
Recunoscute fie pe cale jurisprudenţială, fie prin înscrierea în texte ale
Comunităţii, principalele drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului sunt:
— dreptul la vot al cetăţenilor din ţările comunitare, de a-şi alege direct
reprezentanţii în Parlamentul European (după 1979);
— dreptul la sejur; pentru cel puţin cinci ani şi reînnoibil, se eliberează în mod
automat un titlu de sejur pentru muncitorii salariaţi sau independenţi, la fel şi pentru
pensionari şi familiile lor; pentru studenţi un asemenea titlu se eliberează anual, de
asemenea reînnoibil;
— interdicţia discriminării bazată pe naţionalitate pentru sectorul privat;
pentru ocuparea locurilor de muncă în administraţiile publice operează aceeaşi
interdicţie cu excepţia celor care privesc interesele generale ale Statului (armată,
poliţie, diplomaţie, funcţii legislative, magistratură etc);
— drepturi economice şi sociale; toate persoanele care muncesc în altă ţară
decât a lor se bucură de aceleaşi avantaje salariale, sociale, fiscale, de securitate
socială ca şi muncitorii naţionali;
— egalitatea pe toate planurile, de drept şi de fapt, dintre femei şi bărbaţi;
— dreptul la educaţie şi pregătire în scopul dezvoltării sentimentului de
apartenenţă la o societate solidară, plurilingvistică şi multiculturală;
— egalitatea de tratament în materie de securitate socială şi de condiţii de
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muncă pentru muncitorii din ţări terţe;
— dreptul la îngrijirea sănătăţii pentru cetăţenii comunitari care se
îmbolnăvesc în timpul vacanţelor în alt stat membru ca şi cum s-ar bucura şi acolo de
asigurări de boală;
— fixarea unor standarde precise destinate a proteja sănătatea şi a asigura
securitatea consumatorilor pentru bunurile vehiculate pe piaţa unică;
— protecţia mediului. Instituţiile comunitare sunt obligate să asigure prin
acţiuni preventive şi de apărare calitatea mediului;
— libertatea de expresie şi de informare, de difuzare şi recepţie a emisiunilor
în toate ţările membre;
— dreptul la petiţie la Parlamentul European ş.a. Protecţia drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale ale persoanelor aparţinând statelor membre în
Comunitatea Europeană este de competenţa, mai întâi, a statelor în cauză. Materia este
guvernată astfel de legislaţia naţională a fiecărui stat membru precum şi de
angajamentele pe care acesta şi le-a asumat. Protecţia este asigurată şi prin
intervenţiile organelor comunitare abilitate.
Orice persoană care formulează o plângere atunci când consideră că nu i-a fost
respectat un drept poate să se adreseze preşedintelui Parlamentului European, care la
rândul lui o transmite Comisiei Petiţiilor, acesta urmând să aprecieze dacă este
fondată. În situaţia când plângerea este considerată fondată, preşedintele
Parlamentului intervine direct pe lângă Comisie, Consiliu sau autorităţile naţionale,
invitându-le să ia măsuri în consecinţă. Oricare ar fi situaţia, concluziile Comisiei
Petiţiilor sunt aduse la cunoştinţa petiţionarilor.
Orice cetăţean se poate adresa Comisiei printr-o plângere dacă apreciază că
una sau mai multe dispoziţii din dreptul comunitar nu au fost respectate. Comisia va
decide dacă este cazul să deschidă o procedură împotriva statului membru înaintea
Curţii de Justiţie.
Acest sistem de protecţie şi de control nu este încă bine structurat şi una din
cauze constă şi în absenţa unor reguli scrise în materie de drepturi ale omului. De aici
şi ideea, sugerată de Comisie încă din 1979, de aderare a Comunităţii la Convenţia
europeană a drepturilor omului. În acest fel Comunitatea Europeană va urma să-şi
întregească sistemul de protecţie şi printr-o garanţie externă. Ideea de aderare a
comunităţii la Convenţia europeană a fost retrasă în 1990 şi astfel ar urma ca şi
Comunitatea să fie supusă aceluiaşi control ca orice alt stat membru.
Miniştrii afacerilor străine şi reprezentanţii statelor şi organizaţiilor
internaţionale participante la Conferinţa de la Paris pentru stabilitate în Europa (20-21
martie 1995) au adoptat, la solicitarea Uniunii Europene, Pactul de stabilitate în
Europa. Pactul este constituit dintr-o Declaraţie precum şi dintr-o listă de acorduri şi
aranjamente de bună vecinătate şi de cooperare. Una din ideile fundamentale ale
Declaraţiei este că nu se poate edifica o Europă stabilă, necesară păcii şi securităţii,
decât dacă popoarele îşi pot exprima în mod democratic voinţa lor, decât dacă
drepturile omului sunt respectate, decât dacă statele sunt egale şi suverane, cooperează
dincolo de frontiere şi dezvoltă între ele relaţii de bună vecinătate.
Procesul de adâncire a acestor relaţii, sub toate aspectele, cere eforturi
prelungite. El trebuie să se sprijine pe aplicarea efectivă a principiilor şi
angajamentelor existente în cadrul ONU, OSCE, Consiliului Europei, pe cele asumate
în cadrul reuniunilor la nivel înalt ale şefilor de state şi de guverne. Toate aceste
principii şi angajamente se referă la egalitatea suverană, la nerecurgerea la forţă sau la
ameninţarea cu recurgerea la forţă, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială,

94

respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ş.a.30
Drepturile omului constituie o preocupare permanentă. Astfel, în decembrie 2000
Consiliul Europei a adoptat, la Nisa, ca document politic, Carta drepturilor
fundamentale a U.E.

30

Le Pacte de stabilité en Europe, Paris, 20-21 mars 1991, pp. 1-4.
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UN CADRU INSTITUŢIONAL EUROPEAN PENTRU O
PROTECŢIE EFICIENTĂ A DREPTURILOR
FUNDAMENTALE
Istoria recentă a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după
cel de-al doilea război mondial pentru dezvoltarea unor organizaţii comune, înfiinţate
prin voinţa liber exprimată a statelor suverane. Cooperarea europeană se va
materializa în timp, în principal, la nivel NATO, al Consiliului Europei şi la nivelul
Comunităţilor Europene, cuprinzând o sferă de activitate din ce în ce mai
diversificată: de la asigurarea apărării şi securităţii globale a statelor membre la
crearea unor instituţii comune şi a unei pieţe unice, în care protecţia şi promovarea
drepturilor omului se vor afirma ca valori fundamentale. Dacă astăzi putem vorbi
despre Carta drepturilor fundamentale este meritul celor care au crezut tot timpul în
ideea unei cetăţenii europene într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. Drumul
parcurs a presupus eforturi, concesii şi renunţări, dar mai presus de toate acestea au
triumfat marile deziderate europene.
Uniunea Europeană are la bază democraţia şi drepturile omului. Pentru a putea
transpune visul unei Europe puternice ca factor de stabilitate printr-o abordare
comunitară transparentă, eficientă, democratică Uniunea a trebuit să parcurgă o serie
de etape instituţionale.
Deschisă acelor state europene care îşi asumă valorile sale: respectarea
demnităţii umane, a libertăţii, a democraţiei, a statului de drept, precum şi a
drepturilor omului şi care se angajează să le promoveze în comun, potrivit obligaţiilor
ce le revin în urma aderării, Uniunea promovează coeziunea economica, socială şi
teritorială precum şi solidaritatea între statele membre.
Extinderea Uniunii Europene a însemnat în acelaşi timp o exigenţă politică,
dar şi o oportunitate istorică pentru Europa. Asigurând stabilitatea şi securitatea pe
continent, lărgirea a oferit nu numai statelor candidate, ci şi statelor membre noi
perspective de creştere economică şi de bunăstare. Prin aplicarea politicilor comune
s-a urmărit consolidarea construcţiei europene şi menţinerea realizărilor obţinute. Prin
forţa dreptului, prin eforturi susţinute pe calea unei construcţii pragmatice şi dinamice,
continentul este în plin proces de unificare. Acest proces nu este nici pe departe
finalizat.
Procesul de integrare a noilor state membre s-a derulat pe mai multe niveluri.
Primul nivel a vizat participarea noilor state membre la structurile instituţionale din
Uniunea Europeană, astfel miniştrii statelor respective pot participa la elaborarea
deciziilor comunitare alături de ceilalţi reprezentanţi din cadrul Consiliului, şi-au
putut alege reprezentanţii în cadrul Parlamentului European şi fiecare stat şi-a
desemnat un reprezentant în cadrul Comisiei Europene. Mai mult decât atât, limbile
acestor state au devenit limbi oficiale în cadrul Uniunii. La al doilea nivel s-a urmărit
ca integrarea acestor state să fie susţinută prin intermediul fondurilor şi programelor
europene. Agricultura acestor ţări va beneficia de asemenea, progresiv, de sprijin în
cadrul politicii agricole comune.
La început, Europa economică a precedat-o pe cea politică. Construcţia
europeană a constat iniţial din cele trei Comunităţi: două sectoriale — Comunitatea
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, iar
cea de-a treia, cu un câmp de aplicare general, în afara primelor două: Comunitatea
Economică Europeană. Procesul s-a dezvoltat prin extinderea şi aprofundarea
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solidarităţii dintre state şi, pe parcursul timpului, Europa politică şi-a început
consolidarea. Integrarea politicilor externe şi a celor de apărare — factori esenţiali ai
unei reale cooperări politice — a fost pusă la punct pas cu pas, prin crearea unei baze
juridice, a unui cadru instituţional, care să răspundă noilor nevoi. Actul Unic
European, tratatele care au urmat, au conceput o nouă arhitectură: Comunitatea
Europeană, politica externă şi de securitate comună şi cooperarea în materie de justiţie
şi de afaceri interne, care sunt cei trei piloni ai Uniunii.
Istoria Europei se înscrie pe noi coordonate. În curând, în anii ce vor veni,
Europa va vorbi cu o singură voce în termeni de libertate, democraţie, de respect al
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Tratatele de la Paris şi Roma, cu valoarea unor tratate constitutive ale
Comunităţilor Europene, nu conţin un catalog al drepturilor omului şi fac numai
referinţă la unele dintre acestea. Termenul folosit nu este cel de drepturi ale omului, ci
de drepturi fundamentale. Explicaţia lipsei unui astfel de catalog ar consta în aceea că
o comunitate economică percepută ca organizaţie internaţională este compusă din
state, şi ca urmare, protecţia drepturilor omului este de resortul fiecărui stat în parte,
potrivit propriei constituţii precum şi calităţii de membru al Consiliului Europei şi
deci de semnatar şi al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Şi totuşi, problema
protecţiei drepturilor omului, ca să ne păstrăm în limbajul comunitar, a drepturilor
fundamentale, nu putea să nu se pună atunci când instituţiile sau diferitele organe
comunitare, în exercitarea atribuţiilor lor erau susceptibile de a leza interesele
particularilor.
Dacă organizaţiile economice create în a doua parte a secolului trecut aveau
mai puţin în vedere protecţia drepturilor omului, Uniunea Europeană, prin Tratatul de
la Maastricht, a deschis numeroase câmpuri de acţiune cum ar fi: educaţia şi
pregătirea profesională, care făcuseră deja obiectul unor programe care urmau să fie
completate şi încurajate pentru a li se da o dimensiune europeană; conceptul de
cetăţenie europeană s-a constituit în scopul consolidării identităţii europene.
Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE) din 1992 a făcut referire pentru prima
oară la respectarea "drepturilor fundamentale, aşa cum sunt garantate de Convenţia
Europeană" (art. 6 TUE).
La început Curtea de Justiţie a refuzat să examineze validitatea unor acte
comunitare cu privire la drepturi fundamentale protejate de Constituţia Republicii
Federale Germania, cum i se ceruse de către petiţionari (în 1959 şi 1960). Cu timpul,
s-a modificat felul de a aborda problemele drepturilor fundamentale plecând de la
considerentul că referirea la astfel de drepturi protejate de o constituţie naţională ar
prezenta pericole de dezagregare pentru ordinea juridică comunitară aflată încă în
formare. Dimpotrivă, elaborarea unui sistem de protecţie a drepturilor fundamentale la
nivel comunitar ar apărea ca un factor integrator şi ca un element de legitimare a unor
noi instituţii. Este şi motivul pentru care Curtea de Justiţie a decis că "respectarea
drepturilor fundamentale face parte integrantă din principiile generale ale dreptului
căruia Curtea îi asigură respectarea" şi că "protecţia acestor drepturi, inspirându-se în
întregime din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre trebuie asigurată în
cadrul structurii şi obiectivelor Comunităţii".
În acest fel, pe cale pretoriană, a fost remediată lacuna din tratate. Totodată, se
deschideau şi perspectivele unor dezvoltări considerabile în activitatea atât a
instituţiilor comunitare şi a statelor membre, cât şi chiar în jurisprudenţa Curţii.
Pe măsura trecerii timpului, Curtea de Justiţie şi-a dezvoltat progresiv
jurisprudenţa punând astfel la punct şi un catalog comunitar de principii şi de drepturi
fundamentale, catalog care, deşi nu are un caracter exhaustiv, cuprinde o serie de
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drepturi precum: principiul egalităţii în diferitele sale aspecte, libertatea de circulaţie a
lucrătorilor, salariaţi şi independenţi, libertatea religioasă, libertatea de expresie şi de
informare, protecţia confidenţialităţii, inviolabilitatea domiciliului, respectarea
dreptului la apărare în procedurile represive, neretroactivitatea legilor penale, dreptul
de a apela în justiţie, dreptul de proprietate şi de iniţiativă economică, libertatea de
asociere şi drepturi sindicale.
Printre principiile generale care guvernează materia dreptului comunitar şi care
ocupă astăzi un loc esenţial în jurisprudenţa Curţii de Justiţie şi a Tribunalului de
Primă Instanţă a Comunităţilor Europene, câteva privesc direct asigurarea respectării
drepturilor fundamentale, protecţia lor şi a libertăţilor fundamentale.
Un astfel de principiu este cel al egalităţii care îşi găseşte expresii multiple în
dreptul comunitar, fie că se referă la interdicţia discriminării pe motive de
naţionalitate, sex, remunerare, între producători sau consumatori, după originea
produselor în cadrul funcţiilor publice comunitare.
Egalitatea de tratament între cetăţenii comunitari care interzice orice formă de
discriminare bazată pe naţionalitate constituie temeiul principal al ordinii juridice
comunitare. Este un principiu de bază pentru funcţionarea Pieţei Comune, adică acel
spaţiu fără frontiere interioare în care să fie asigurate libera circulaţie a persoanelor, a
mărfurilor şi a capitalurilor între statele membre.
Interdicţia de discriminare se referă şi la alte situaţii specifice cum ar fi libera
circulaţie a muncitorilor migranţi, în domeniul condiţiilor de acces la diferitele forme
de şcolarizare, de pregătire profesională, la munca salariată, la prestaţiile de servicii,
la organizaţii culturale, sportive, turistice, îngrijiri medicale, călătorii etc.
Egalitatea de tratament între muncitorii de sex bărbătesc şi cei de sex feminin
prin specificitatea şi importanţa pe care o prezintă constituie un alt principiu
fundamental al dreptului comunitar. Potrivit acestui principiu, un muncitor de sex
feminin trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi şi avantaje ca şi unul de sex
bărbătesc. Egalitatea de tratament se aplică în domeniul remunerării, în acela al
accesului la locul de muncă, la pregătirea şi promovarea profesională, la condiţiile de
muncă, la orice activitate independentă, agricolă etc. Statele membre pot adopta însă
şi dispoziţii care derogă de la principiul egalităţii de tratament dacă acestea se referă
la o protecţie specială a femeilor, cum ar fi sarcina şi maternitatea, concediul în
situaţia adoptării unui copil ş.a.
La 5 aprilie 1977 Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au adoptat o
declaraţie comună cu privire la drepturile fundamentale în care se sublinia importanţa
mare pe care Comunitatea o acordă respectării drepturilor omului aşa cum acestea
reies din constituţiile statelor membre precum şi din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. Instituţiile comunitare s-au angajat
în exercitarea atribuţiilor lor să le respecte.
Un progres a fost marcat prin semnarea Actului Unic care a permis
încorporarea drepturilor fundamentale în sistemul comunitar. Pentru prima oară
într-un tratat comunitar în preambulul actului s-a făcut referire la protecţia lor. Părţile
contractante s-au declarat decise "să promoveze împreună democraţia, bazându-se pe
drepturile fundamentale recunoscute în constituţiile şi legile statelor membre, în
Convenţia Europeană şi în Carta Socială Europeană".
La 12 aprilie 1989 Parlamentul European a adoptat un alt act: Declaraţia
Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale. Declaraţia urma să devină instrumentul de
referinţă în materie pentru întreaga Comunitate şi îndeosebi pentru Curtea de Justiţie,
ea formulând pentru prima oară un catalog de drepturi şi libertăţi fundamentale.
În Preambulul său se reaminteşte că "este indispensabil pentru Europa să
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reafirme existenţa unei comunităţi de drept bazată pe respectarea demnităţii şi a
drepturilor omului".
Au fost înscrise în Declaraţie drepturi precum: inviolabilitatea demnităţii
umane (art. 1), dreptul la viaţă, la libertate şi siguranţă (art. 2), egalitatea înaintea legii
(art. 3), libertatea de gândire (art. 4), de opinie şi informaţie (art. 5), dreptul la
respectarea vieţii private (art. 6), protecţia familiei (art. 7), libertatea de mişcare (art.
8), dreptul la proprietate (art. 9), dreptul la reuniune (art. 10), de asociere profesională
(art. 11), la libertate profesională (art. 12), la condiţii de muncă echitabile (art. 13), de
negociere între parteneri sociali (art. 14), la protecţie socială (art. 15), la educaţie (art.
16), dreptul de vot universal, liber, direct şi secret al cetăţenilor europeni pentru
Parlamentul European (art. 17), dreptul de acces la informaţii (art. 18), dreptul de
acces la justiţie (art. 19), dreptul la ne bis în idem (art. 20), neretroactivitatea legii
penale (art. 21), abolirea pedepsei cu moartea (art. 22), dreptul de petiţionare (art. 23),
dreptul la un mediu sănătos şi protecţia consumatorilor (art. 24). Declaraţia protejează
toate persoanele aflate în câmpul de aplicare a dreptului comunitar (art. 25); drepturile
şi libertăţile enumerate în Declaraţie nu pot fi restrânse decât printr-o regulă de drept
(art. 26).
Este de semnalat că în acest document figurează şi câteva noutăţi precum
principiul libertăţii în artă, ştiinţă şi cercetare (art. 5 al. 2), după cum sunt înscrise şi
câteva principii noi, constitutive ale democraţiei (art. 17 cu cele cinci alineate ale
sale), ca şi referinţele la calitatea mediului şi la protecţia consumatorului (art. 24).
Tratatul de la Maastricht (7 februarie 1992) a reafirmat în preambulul său
ataşamentul ţărilor membre la principiul libertăţii, democraţiei şi respectării drep
turilor omului şi libertăţilor fundamentale, în cuprinsul său se "reiterează unul din
obiectivele fundamentale ale Comunităţii: "protecţia drepturilor şi intereselor
cetăţenilor statelor membre..." (art. B al. 3); se mai precizează că "Uniunea respectă
drepturile fundamentale aşa cum ele sunt garantate de Convenţia Europeană de
Apărare a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale (semnată la Roma, 4
noiembrie 1950) şi aşa cum ele rezultă din tradiţiile constituţionale comune ale
statelor membre ca principii generale a dreptului comunitar" (art. F par. 2). Mai
trebuie menţionat că exigenţa respectării drepturilor fundamentale depăşeşte cadrul
Comunităţilor devenind un punct ferm şi în relaţiile externe ale Uniunii. Numeroase
acorduri încheiate cu diferite ţări conţin dispoziţii care pot merge până la a prevedea
suspendarea relaţiilor sau denunţarea acordului în cazul unei violări grave a
drepturilor omului de către una din părţile contractante.
Ideea cetăţeniei europene era mai veche, ridicată încă în 1974, cu prilejul
întâlnirii la vârf de la Paris. Ideea a căpătat o primă concretizare în 1979, când
Parlamentul European a fost ales prin vot direct şi universal. Ea a fost reluată în urma
constatării unei anumite pasivităţi a populaţiei din ţările membre în prezentarea la vot
pentru alegerile parlamentare, pasivitate provenită şi din necunoaşterea sau
incompleta informare în ceea ce priveşte procesul de construcţie comunitară. În faţa
unei asemenea situaţii, Consiliul European, întrunit la Fontainbleau în iunie 1984, a
instituit un Comitet ad-hoc în vederea identificării domeniilor capabile să accentueze
dimensiunea umană a procesului de integrare europeană; cu alte cuvinte, acest proces
să fie mai aproape de cetăţeni. Comitetul, numit după preşedintele său, Adonnino, a
întocmit două rapoarte pe care le-a prezentat Consiliului European în martie şi iunie
1985. În noiembrie 1985, Comisia europeană a adoptat un Program de lucru pentru
realizarea "Europei Cetăţenilor". Programul se referă la acţiuni în următoarele
domenii: adoptarea de măsuri care să faciliteze libera circulaţie a persoanelor prin
suprimarea formalităţilor fiscale referitoare la transportul călătorilor şi a maşinilor,
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prin introducerea dreptului de vot pentru alegerile locale pentru orice cetăţean al
Comunităţii, prin crearea unui spaţiu comunitar audio-vizual, prin adoptarea unor
formalităţi de restituire a cheltuielilor cu îngrijirea sănătăţii, prin consolidarea luptei
împotriva drogurilor şi a toxicomaniei, prin iniţiative în scopul învăţării de limbi
străine, prin consolidarea cooperaţiei universitare, prin introducerea unei dimensiuni
europene în învăţământ, prin consolidarea imaginii şi identităţii Comunităţii.
Tratatul de la Maastricht a instituit pe plan juridic cetăţenia Uniunii, acordată
tuturor persoanelor care au cetăţenia unuia din statelor membre.
Instituită prin art. 8 par. 1 din Tratat, cetăţenia europeană nu se substituie
cetăţeniei diferitelor state din Uniune ci se adaugă acesteia: "este cetăţean al Uniunii
orice persoană care are naţionalitatea unui stat membru".
Potrivit acestui Tratat cetăţeanul Uniunii se bucură de drepturile şi de
obligaţiile prevăzute în art. 8A, 8B, 8C şi 8D ale Tratatului. Cetăţenii au astfel
drepturi precum: cel de a cumpăra bunuri şi servicii în orice ţară din Comunitate fără a
plăti taxe de vamă sau suplimente de taxe, dreptul de a-şi transfera avuţiile în orice
stat membru, dreptul de a contracta împrumuturi la o instituţie financiară din orice stat
comunitar, dreptul agricultorilor şi pescarilor la garantarea produselor lor şi deci o
oarecare garanţie a veniturilor lor, comercianţii au dreptul de a considera întregul
teritoriu al Uniunii ca piaţa lor potenţială, ceea ce înseamnă că pot cumpăra şi vinde
fără nicio restricţie cantitativă şi fără taxe de import, industriaşii au dreptul să-şi
stabilească filiale sau sucursale oriunde consideră că au condiţii propice expansiunii şi
transferului de capitaluri fără restricţii, cei ce practică profesiunile libere, cum sunt
avocaţi, medici, arhitecţi ş.a. au dreptul să se stabilească şi să presteze servicii în orice
stat comunitar, muncitorii au dreptul să-şi caute locuri de muncă şi să se instaleze
oriunde în Comunitate unde găsesc condiţii convenabile lor şi familiilor lor, şi să
rămână, chiar dacă şi-au pierdut locul de muncă, ei au aceleaşi drepturi la prestaţii
sociale ca şi cetăţenii statelor unde s-au instalat şi, nu în ultimul rând, dreptul de vot şi
de a fi eligibil în alegerile municipale şi europene, dreptul de a locui în orice stat
comunitar, de a circula liber pe întregul teritoriu al Uniunii, dreptul la informare a
cetăţenilor europeni prin toate mediile, ca de pildă prin Oficiul Publicaţiilor Oficiale
(OPOCE), prin distribuirea Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), prin
diferite mijloace precum televiziunea, radioul presa ş.a., dreptul la protecţia
diplomatică a oricărui cetăţean al Uniunii aflat pe teritoriul unui stat membru, dreptul
de petiţionare la Parlamentul European unde, potrivit dispoziţiilor Articolelor 8D şi
138D, există o Comisie pentru petiţii, dreptul de petiţionare la tribunalele naţionale, la
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene sau la Comisia Europeană, dreptul de a se
adresa unui Ombudsman european (Articolele 8D şi 138E), funcţie creată de
Parlamentul European.
Titlul VI din Tratat a prevăzut noi exigenţe în cooperarea poliţiilor şi în
cooperarea judiciară. Articolul Kl înscrie că statele membre consideră ca fiind de
interes comun politica de azil, regulile care guvernează trecerea frontierelor exterioare
ale statelor membre de către persoane precum şi exercitarea controlului acestor
treceri. Tot de interes comun sunt şi politica de emigrare şi politica cu privire la
cetăţenii din ţările din afara Uniunii, lupta împotriva toxicomaniei, contra fraudei de
dimensiune internaţională, cooperarea judiciară în materie civilă şi penală, cooperarea
vamală şi a poliţiilor în scopul prevenirii şi luptei contra terorismului, traficului ilicit
de droguri şi alte forme de criminalitate internaţională.
Tratatul de la Amsterdam (octombrie 1997, intrat în vigoare la 1 mai 1999) a
adus modificări importante Tratatului asupra Uniunii Europene şi Tratatului care a
instituit Comunitatea Europeană. Prin acest tratat s-au adus clarificări asupra
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garanţiilor în materie de protecţie a drepturilor fundamentale, cu deosebire în ceea ce
priveşte egalitatea dintre femei şi bărbaţi, nediscriminarea şi tratarea datelor cu
caracter personal. Tratatul a mai adus precizări în domeniul liberei circulaţii a
persoanelor în spaţiul comunitar; a fost consacrată cooperarea politică şi judiciară în
materie penală şi au fost precizate condiţiile de integrare a acquis-ului Schengen în
cadrul juridic al Uniunii Europene; a fost dezvoltat conceptul de cetăţenie europeană,
au fost definite strategiile comune în favoarea ocupării locurilor de muncă precum şi
coordonării politicilor naţionale; a fost consolidată politica de protecţie a mediului, de
promovare a unui nivel ridicat de sănătate publică; au fost aduse clarificări în materie
de protecţie a consumatorilor. În scopul unei mai bune valorificări a intereselor
Uniunii Europene pe scena internaţională, Tratatul de la Amsterdam a extins politica
comercială comună şi a consolidat reforma politicii externe şi de securitate comună.
Tratatul de la Amsterdam, a marcat un progres însemnat şi prin instaurarea de
proceduri destinate protecţiei drepturilor omului.
O nouă etapă cheie a început în decembrie 2000 când conducătorii Uniunii
Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene,
au proclamat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi au semnat Tratatul
de la Nisa, intrat în vigoare la 1 februarie 2003. Prin articolul 7 al tratatului, se
prevedea un mecanism preventiv în caz de risc clar de violare gravă şi persistenţă de
către un stat membru a drepturilor fundamentale precum şi un mecanism de
sancţionare în cazul violării grave şi persistenţa acestora.
Într-un text simplu, Carta drepturilor fundamentale înscrie ansamblul
drepturilor individuale, civile, politice, economice şi sociale de care se bucură
cetăţenii şi rezidenţii Uniunii Europene, înscrise în şase capitole: Demnitatea,
Libertăţile, Egalitatea, Solidaritatea, Cetăţenia şi Justiţia.
Carta drepturilor fundamentale se bazează pe tradiţiile constituţionale şi
obligaţiile internaţionale comune statelor membre, Convenţia europeană privind
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cartele sociale adoptate de
Uniune şi de către Consiliul Europei, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Conţinutul Cartei este mai vast decât acela al Convenţiei europene a
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950,
ratificată de toate statele membre ale Uniunii. În vreme ce Convenţia se limitează la
drepturile civile şi politice, Carta drepturilor fundamentale acoperă şi celelalte
domenii, precum dreptul la o bună administrare, drepturile sociale ale lucrărilor,
protecţia bunurilor personale sau bioetica.
În fiecare an, Parlamentul European prezintă un raport cu privire la respectarea
acestor drepturi în cadrul Uniunii precum şi un raport despre situaţia drepturilor
omului în ţările terţe.
Consiliul îl informează cu privire la orice decizie de suspendare a unui acord
cu o anumită ţară din motive legate de drepturile omului, iar Parlamentul dezbate în
fiecare sesiune lunară cazuri de încălcare a drepturile omului, a democraţiei şi statului
de drept.
În decembrie 2003, Consiliul European a decis să extindă competenţele
Centrului European de Monitorizare a Rasismului şi Xenofobiei în scopul de a se
transforma într-o Agenţie a drepturilor fundamentale.
Regulamentul Consiliului din 15 februarie 2007 cu privire la crearea Agenţiei
a intrat în vigoare la 1 martie 2007.
După o perioadă de reflecţie de doi ani, după ce electoratul din Franţa şi
Olanda a respins Constituţia Europeană, semnată în octombrie 2004, un nou tratat,
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Tratatul de reformă, elaborat de Conferinţa Interguvernamentală din 2007, a fost
aprobat în cursul Consiliului European informal de la Lisabona din 18-19 octombrie
2007. După semnare, va urma procesul de ratificare în toate cele 27 de state membre.
Textul acestui tratat, care are menirea de a permite UE să facă faţă provocărilor
secolului XXI, se concentrează asupra cerinţelor de modernizare, în sensul creşterii
standardelor democratice precum şi a eficienţei şi capacităţii de acţiune în rezolvarea
problemelor globale.
Carta drepturilor fundamentale va avea forţă de lege şi, pentru prima dată,
cetăţenii vor avea dreptul să ceară Uniunii Europene să facă propuneri legislative în
domenii specifice.

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)
A fost creată la începutul anilor '70 (iniţiativa convocării a avut-o guvernul
Finlandei la 25 noiembrie 1970) sub numele de Conferinţa pentru Securitate şi
Cooperare în Europa (CSCE), cu menirea să asigure în condiţii de deplină egalitate
contactele şi cooperarea dintre ţările europene. Conferinţa ţărilor europene (33 de
state) la care au participat şi Statele Unite ale Americii şi Canada (1973-1975) s-a
încheiat prin semnarea la 1 august 1975 a documentului cunoscut sub numele de Actul
final al CSCE de la Helsinki sau sub numele de Acordurile Helsinki.
Actul final a marcat o etapă nouă în istoria continentului nostru determinând
schimbări semnificative în domenii majore, de interes comun pentru statele
participante31. Conferinţa a fost legată de procesul de destindere ce începuse să se
afirme pe continent constituind prin actul său final o adevărată cartă a relaţiilor
intereuropene.
Documentul a stabilit un ansamblu de principii care să guverneze relaţiile
reciproce dintre statele participante pentru edificarea unui sistem trainic de securitate
şi cooperare în Europa. Astfel, sunt consacrate şi dezvoltate principii cum sunt:
egalitatea şi respectarea drepturilor inerente suveranităţii, nerecurgerea la forţă sau la
ameninţarea cu forţa, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială,
reglementarea paşnică a diferendelor, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale, dreptul popoarelor de a dispune de ele însele ş.a.
Actul final nu este un tratat, ci un acord semnat de statele participante care nu
creează obligaţii juridice şi este împărţit în trei categorii principale sau aşa-numitele
"coşuri", ce cuprind:
— Chestiuni privitoare la securitatea europeană;
— Cooperarea în domeniile economic, ştiinţific, tehnologic şi al mediului;
— Cooperarea în domeniul umanitar.
Printre cele zece principii de bază, cel de-al VII-lea se referă la respectarea
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, inclusiv a libertăţii de gândire,
conştiinţă, religie sau de convingere, iar cel de-al VIII-lea la egalitatea în drepturi a
popoarelor şi dreptul popoarelor de a dispune de ele însele.
Documentul chema ţările semnatare la întâlniri periodice care aveau ca
obiective menţinerea dialogului politic, stabilirea de noi standarde şi reguli de
implementare a diferitelor acorduri CSCE. Toate acestea au constituit ceea ce analiştii
au numit "procesul CSCE" în cadrul căruia a fost lansat conceptul de "dimensiune
umană". Pe parcursul timpului, conceptul a fost dezvoltat la reuniunile Conferinţei
31
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asupra dimensiunii umane precum şi în Carta de la Paris pentru o nouă Europă (1990)
şi în documentul Reuniunii general-europene de la Helsinki (1992).
Prin dimensiunea umană se înţeleg în primul rând drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului ce se regăsesc în Principiul VII, între care cele arătate mai
sus, precum şi promovarea şi încurajarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor civile,
politice, economice, sociale şi culturale, respectarea de către statele pe teritoriul
cărora există minorităţi naţionale a dreptului persoanelor care aparţin acestora la
egalitate în faţa legii, de a se bucura efectiv de toate drepturile şi libertăţile
fundamentale.
O altă latură a dimensiunii o constituie contactele umane.
Prin simplificarea procedurilor şi reglementărilor, prin micşorarea taxelor şi
alte măsuri, statele vor facilita:
— contactele şi întâlnirile regulate pe baza legăturilor de familie;
— reunificarea familiilor;
— căsătoriile între cetăţeni din state diferite;
— deplasări pentru motive personale sau profesionale;
— îmbunătăţirea şi încurajarea turismului;
— întâlniri între tineri;
— încurajarea contactelor sportive şi culturale;
— îmbunătăţirea condiţiilor de lucru în mass-media;
— contacte între instituţii guvernamentale, organizaţii şi asociaţii
neguvernamentale.
Tot în conceptul de dimensiune umană intră cerinţa statelor participante de a
dezvolta legile şi reglementările lor în domeniul drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, de a asigura exercitarea lor efectivă.
Documentul final al Reuniunii general-europene de la Viena (1986-1989) a
cuprins şi o secţiune intitulată "Dimensiunea umană a CSCE". Se defineşte cu acest
prilej conţinutul conceptului ca incluzând angajamentele asumate prin Actul final şi
prin alte documente ale CSCE cu privire la respectarea tuturor drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului ca şi cele privind contactele umane şi problemele
umanitare.
Documentul final a stabilit şi mecanismul dimensiunii umane, realizabil în
etape succesive, şi care constă în:
— schimbul de informaţii;
— organizarea de întâlniri bilaterale pentru examinarea unor probleme
referitoare la dimensiunea umană;
— aducerea în atenţia statelor participante de către un alt stat participant a
unor situaţii şi cazuri din domeniul dimensiunii umane;
— prezentări de informări la sesiunile CSCE.
Apropierile tot mai strânse între ţările membre ale Conferinţei au fost
stimulate şi de reuniuni importante încheiate toate cu adoptarea de documente finale
cum sunt:
— Documentul final al Conferinţei de la Belgrad din 1978;
— Documentul final al Reuniunii de la Madrid, semnat la 9 noiembrie 1983;
— Documentul final al Reuniunii de la Viena, semnat la 15 ianuarie 1989;
— Documentul Conferinţei de la Paris asupra dimensiunii umane, semnat la
23 iunie 1989;
— Documentul Reuniunii de la Copenhaga asupra dimensiunii umane, semnat
la 29 iunie 1990;
— Documentul Reuniunii de la Moscova asupra dimensiunii umane, semnat la
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4 octombrie 1991;
— Carta de la Paris pentru o nouă Europă, semnată la 21 noiembrie 1991;
— Tratatul "Cer deschis", încheiat la Helsinki la data de 24 martie 1992;
— Documentul final al Reuniunii de la Varşovia, semnat în octombrie 1993;
— Documentul final al Reuniunii de evaluare de la Budapesta din
octombrie-decembrie 1994;
— Documentul final al Reuniunii de evaluare de la Varşovia din
septembrie-octombrie 1995.
În noiembrie 1990, şefii de state şi de guverne ai ţărilor semnatare ale Actului
Final, reuniţi la Paris, au semnat "Carta de la Paris pentru o nouă Europă". Carta a mai
înfiinţat trei organisme politice consultative principale:
— Consiliul de miniştri compus din miniştrii de externe ai statelor
participante;
— Comitetul înalţilor funcţionari care asistă Consiliul de miniştri şi conduce
activitatea cotidiană;
— întâlnirile periodice ale şefilor de state şi guverne. Reuniunile care au urmat
au determinat aprofundarea angajamentelor luate cu privire la dimensiunea umană şi
cu deosebire în anumite domenii mai sensibile precum problema minorităţilor
naţionale, democraţiei la eşalon local şi regional, a muncitorilor migranţi ş.a. S-a creat
şi o nouă funcţie: înaltul Comisar pentru minorităţile naţionale, menit să acţioneze
preventiv faţă de tensiunile etnice potenţial creatoare de conflicte puternice în regiune.
În decembrie 1992, Consiliul CSCE a înfiinţat noul post de Secretar General, iar în
1993 un Secretariat la Viena şi un Comitet permanent devenit Consiliu permanent.
Întâlnirea şefilor de state şi guverne de la Budapesta din 1994 a hotărât
transformarea Conferinţei în Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
Următoarea întâlnire, care a analizat rezultatele măsurilor adoptate, a avut loc
la Lisabona în 1996. Cu acest prilej, s-a evidenţiat rolul cheie al organizaţiei în
asigurarea securităţii şi stabilităţii în spaţiul european şi s-au pus bazele unui proces
de lungă durată, numit "Implementarea dimensiunii umane", vizând asigurarea
respectării drepturilor omului, în toate dimensiunile, de către statele membre.
În ceea ce priveşte problematica drepturilor omului, odată cu transformarea
CSCE în OSCE s-au petrecut modificări şi în structura organizaţiei; s-au precizat mai
clar atribuţii ale Biroului pentru instituţii democratice şi drepturile omului, responsabil
cu promovarea drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept, cu sediul la Viena.
La finele anului 1995 numărul ţărilor membre în OSCE era de 53.
În martie 1995, toate cele 52 de state membre ale OSCE au adoptat la Paris
Pactul de stabilitate în Europa. Iniţiativa lansată de Uniunea Europeană a determinat
adoptarea unei declaraţii politice şi a unor acorduri şi aranjamente bilaterale care au
fost completate cu mai multe măsuri susţinute de Uniunea Europeană. Declaraţia
afirmă că nu poate exista o Europă stabilă tară respectarea drepturilor omului precum
şi a celor ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
La 7 iulie 1996, statele participante la Organizaţia pentru Securitate şi
Cooperare în Europa au adoptat un Cod de conduită referitor la aspectele
politico-democratice ale cooperării. S-a precizat în acest document, printre altele, că
statele participante la OSCE au convenit că "respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale precum şi a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale, democraţia, statul de drept, libertatea economică, dreptatea socială şi
responsabilitatea în domeniul mediului înconjurător constituie obiective comune şi
imprescriptibile şi reprezintă o componentă esenţială în regiunea OSCE în materie de
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securitate şi cooperare" (I,2).32
Codul este conceput în şase capitole: I Angajamente cu privire la dimensiunea
umană, II Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, III Ordinea democratică,
IV Democraţie şi cooperare, V Aplicarea şi VI Dispoziţii finale, toate detaliind diferite
probleme, ca de pildă cele de la Capitolul III, care tratează despre alegeri libere şi
echitabile, guvernământ reprezentativ şi responsabil, independenţa magistraturii,
statul de drept şi garanţia unei proceduri normale, dreptul la un recurs efectiv,
mass-media liberă şi independentă.
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa cuprinde în prezent 55 de
state, dintr-un areal geografic ce se întinde de la Vancouver până la Vladivostok.

32
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ASPECTE ALE EDUCAŢIEI PENTRU O CULTURĂ ŞI
CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ
În hotărârea sa în cazul "Sunday Times", emisă la 26 aprilie 1979 (Seria A, nr.
30), Curtea Europeană a Drepturilor Omului arată că "nu există societate democratică,
fără ca pluralismul, toleranţa şi spiritul de deschidere să se traducă efectiv în regimul
său instituţional, ca acesta să fie supus principiului preeminenţei dreptului, ca el să
presupună, în mod esenţial, un control eficient al executivului, exercitat independent
de controlul parlamentar, de către o putere judiciară independentă şi ca el să asigure
respectarea persoanei umane".
Această definiţie sui generis a societăţii democratice, noţiune utilizată frecvent
în discursul politic şi în convenţiile internaţionale referitoare la drepturile omului,
pune în valoare două aspecte ale sale, de natură a constitui două condiţii fundamentale
pentru efectivitatea drepturilor omului. Prima condiţie vizează "pluralismul, toleranţa
şi spiritul de deschidere" şi se traduce în cultura democratică, definită ca aderarea
puterii şi a cetăţenilor la valori bazate pe primatul persoanei în relaţiile întreţinute de
aceasta cu celelalte persoane şi cu comunitatea de care aparţine. Respectivele valori
"nu sunt învăluite într-o ceaţă" care să ne absolve de precizarea lor: ele corespund
drepturilor naturale ale omului. Se va remarca, de asemenea, că definiţia propusă
asupra culturii democratice reuşeşte să extindă considerabil aria drepturilor omului: ea
include nu numai relaţiile între putere şi indivizi, ci şi relaţiile între persoane33.
Această definiţie pune accentul, în egală măsură, pe reţelele de relaţii între persoane şi
putere. Este vorba, aici, de un element determinant care ia în considerare dezvoltarea
tehnicilor de comunicare. Pentru jurist, aceasta înseamnă că, în cadrul culturii
democratice, formele şi procedurile capătă o importanţă deosebită. Democraţia
formală este inseparabilă de căutarea unei democraţii reale.
Cultura democratică, aceea a cetăţenilor şi aceea a puterii, reprezintă un teren
favorabil, indispensabil pentru efectivitatea drepturilor omului, dar nu şi suficient.
Efectivitatea drepturilor omului presupune şi realizarea celei de-a doua condiţii:
aplicarea controlului democratic destinat corectării inevitabilelor derapaje, specifice
funcţionării oricărei societăţi.34
Realitatea demonstrează că, în absenţa culturii democratice, procedurile şi
mecanismele cele mai perfecţionate ale protecţiei libertăţilor vor fi "literă moartă".
Exemplele din istoria veche sau recentă dovedesc că "în spatele unei super faţade
constituţionale se poate ascunde un regim autoritar", care nu tolerează opoziţia. În
asemenea situaţii lipseşte o dublă cultură democratică: aceea a puterii şi aceea a
cetăţenilor. Totuşi, cea de-a doua este mai importantă decât prima, pentru că ea este
cea care determină şi condiţionează cultura puterii, a reprezentanţilor lor aleşi.
Cultura democratică, în privinţa originilor şi a manifestărilor ei, se raportează
la sfera privată, în special la raporturile societăţii civile cu statul, reprezentând astfel,
în mod real sau potenţial, o forţă de rezistenţă şi de contestare la adresa puterii.
Această forţă va fi mai mare sau mai mică, caracteristica sa principală constând, însă,
în marea sa fragilitate. Orice protest individual sau de grup faţă de încălcarea unor
drepturi sau libertăţi reprimat prin violenţă reprezintă, în ultimă instanţă, un indiciu al
33
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acestei fragilităţi.35
La origine, cultura democratică a fost apanajul unor elite iar "acordarea sau
revendicarea libertăţilor a fost legată de acţiunea unor grupuri sociale foarte precise,
nobilimea şi elitele burgheze, dar, mai ales, nobilimea şi aristocraţia parlamentară din
Anglia. În Franţa, de asemenea, în jurul anului 1700, au acţionat grupările
ultraprivilegiate, adică, înalta nobilime, grupată în jurul lui Fenelon şi al ducelui de
Chevreuse, grupări care, ulterior, trebuiau să ralieze şi înalta magistratură, nobilimea
"în robă", ale cărei puncte de vedere vor fi codificate admirabil de Montesquieu".36
Oricare ar fi fost motivaţiile acestor grupări privilegiate, ameliorarea sorţii poporului,
cucerirea puterii sau promovarea unor ambiţii personale, rolul lor va fi determinant în
elaborarea unor noi sisteme de libertăţi sau a unor noi concepţii.
În opinia profesorului Yves Madiot, în acest stadiu nu este posibil să se discute
despre o cultură democratică, ci despre naşterea unei "culturi a drepturilor omului",
care are nevoie, pentru a se naşte şi pentru a se înrădăcina, de un teren favorabil
individualist. Nu este necesar ca societatea să fie individualistă în ansamblul său, dar
este indispensabil ca grupările privilegiate, de care aminteşte Emmanuel Le Roy
Ladurie, să fie impregnate de ideologia individualistă. În acest sens, Franţa sec. al
XVIII-lea constituie un bun teren de analiză. Chiar dacă ea nu este individualistă, sunt
prezente toate ingredientele individualismului. Acestea au fost "decelate" în Anglia
(Montesquieu a petrecut acolo 18 luni, în timp ce Voltaire a rămas mai mult de doi
ani) şi au fost răspândite prin imprimerie, care permitea multiplicarea ediţiilor în
diverse ţări şi evitarea interdicţiilor cenzurii («L'esprit des lois» a fost publicat la
Geneva, în 1749, fără semnătura autorului, iar după abolirea cenzurii în Franţa, în
1750, pe parcursul a doi ani, au fost tipărite 22 de ediţii; «Le traité de la population»,
aparţinând lui Mirabeau, care promovează ideile fiziocraţilor, a cunoscut 40 de ediţii,
începând cu 1756). O societate holistă, din acest punct de vedere, va fi mult mai puţin
productivă.37
Răspândirea acestei culturi a drepturilor omului şi transformarea ei în cultura
democratică este asigurată prin educaţie.
Credem că, aşa cum arătam şi cu alt prilej, lărgirea Uniunii Europene nu se
poate realiza fără construcţia unei "bolte simbolice" comune, care să asigure coerenţa
conduitelor diferiţilor actori ai construcţiei europene. Altfel spus, Europa nu va putea
fi niciodată realmente unită din punct de vedere economic, politic şi juridic, în absenţa
unei unificări culturale.
În aceste condiţii, unificarea culturală nu poate fi concepută ca o dominare a
anumitor culturi europene asupra altor culturi europene sau ca o "omogenizare" de la
un centru către periferie. O asemenea concepţie nu ar face decât să contrazică una
dintre valorile fundamentale ale Consiliului Europei — democraţia. Una din sarcinile
noastre, a acelora care reflectăm asupra viitorului nostru comun, este de a propune
soluţii alternative la dominare şi omogenizare, singure aceste soluţii alternative putând
să conducă la formarea concomitentă a unei conştiinţe democratice de nivel european,
precum şi a unei identităţi a cetăţeanului european.
Aceasta înseamnă, oare, că noua cultură politică va fi un conglomerat alcătuit
din culturile politice actuale sau o "intersecţie de mulţimi", conţinând elemente
comune tuturor culturilor politice existente azi în Europa? Nu va fi nici una, nici alta!
După opinia noastră, această nouă cultură va fi o construcţie nouă pe care am putea-o
35
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numi cetăţenie democratică.
Începând cu noaptea Sfântului Bartolomeu şi sfârşind cu Kosovo, experienţa
istorică a Europei ne demonstrează că în calea edificării unei cetăţenii comune există
numeroase obastacole, dintre care obstacolele culturale par ireductibile. Scepticii şi
defetiştii invocă, de obicei, obstacole întâlnite în comunicarea interculturală, pe care
ei le consideră insurmontabile: tradiţiile, mentalităţile, modelele culturale, structurile
lingvistice sau stereotipii ale psihologiei sociale existente la diferite popoare.
Depăşirea barierelor comunicării, inerente pluralismului cultural, este o
problemă abordată de diverşi specialişti, precum Fred L. Casmir, de exemplu,
demonstrând că dezvoltarea mutuală a numeroase culturi, care se găsesc la intersecţia
proximităţii (acelea care coabitează în sânul unei societăţi) este posibilă. El afirmă, de
asemenea, posibilitatea edificării de situaţii concret-istorice, în care comunicarea
interculturală poate deveni autentică (fără să se reducă la o simplă importare/exportare
de tehnologie). Astfel de situaţii sunt invocate în sprijinul conceptului de cea de-a
"treia cultură"38.
Ce este cea de-a "treia cultură"?
Chiar dacă se porneşte de la percepţii şi comportamente diferite, uneori
contradictorii, indivizii aparţinând a două culturi creează, prin interacţiunea lor, un
cadru unic pentru această interacţiune. Urmare a conjuncţiei celor două culturi, se
naşte cea de-a treia cultură, mai vastă decât cele originare, care va fi adoptată de către
cele două părţi.
În cadrul celei de-a treia culturi, experienţa americană o demonstrează, cele
două culturi originare pot comunica într-o manieră mai eficace decât în absenţa celei
de-a treia. Nu este aici un simplu efect al "fuziunii" între două sau mai multe entităţi,
ci mai ales produsul armonizării reciproce a acestora, care devin astfel elemente ale
unui nou "întreg".
Această cea de-a treia cultură, definită ca o "sub-cultură de situaţie", în sânul
căreia actorii se găsesc în interacţiune, poate ajusta comportamentul lor, încât ei să
dorească a atinge scopuri comune. În cadrul eforturilor comune actorii acumulează o
experienţă a aspectelor comune, care poate, ulterior, să servească drept punct de
pornire pentru noi interacţiuni.
Deloc întâmplător am subliniat importanţa unei expresii precum "scopuri
comune", "eforturi comune" şi "experienţa aspectelor comune" pentru că acestea sunt
expresii cheie ale unei viziuni non-iluministe, pragmatice ale educaţiei pentru o
cetăţenie democratică. Fred L. Casmir, ca de altfel şi unii autori români, 39 recunosc că
nu se ajunge la cea de-a treia cultură pe calea perfecţionării spirituale sau prin
educaţie, în sensul tradiţional al acesteia, cu toate că educaţia poate seconda acest
proces, rezultatul putând fi considerat ca o perfecţiune spirituală. Nu se ajunge
necesarmente la cea de-a treia cultură sub presiunea unei situaţii obiective şi
restrictive: situaţii în care actori diferiţi din punct de vedere cultural sunt
constrânşi să contribuie la realizarea de sarcini comune, toţi căzând de acord că
acestea trebuie îndeplinite.
Coeziunea, stabilitatea şi securitatea Europei nu sunt, oare, sarcini comune
tuturor europenilor? Edificarea unei societăţi europene mai libere, mai tolerante şi mai
drepte nu reprezintă un obiect dorit de toţi europenii? Aşa cum rezultă din Declaraţia
38
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finală adoptată cu ocazia celei de-a doua Reuniuni la vârf de la Strasbourg (11
octombrie 1977), noua societate europeană va fi bazată pe valori comune, cele ale
libertăţii de expresie şi informaţie, pe diversitate culturală şi demnitate, egale pentru
toţi oamenii.
Dacă aceste valori nu sunt azi universal acceptate şi universal aplicate, dacă
progresăm atât de lent în direcţia promovării lor, este atât de dificil să le impunem?
Una dintre numeroasele explicaţii, după părerea noastră, este şi caracterul abstract al
educaţiei, viziunea iluministă în care se face — şi continuă să se facă în numeroase
ţări europene — educaţia democratică, educaţia pentru cetăţenia europeană. O viziune
care exclude diferenţele culturale, în ciuda afirmaţiei lor obstinate din toate
discursurile educaţionale (cuvântul "multiculturalism" a devenit o marotă a acestor
discursuri care continuă, totuşi, să rămână ineficiente).
Având în vedere perspectiva celei de-a treia culturi, înţeleasă ca "subcultură de
situaţie", accentul programelor noastre educative trebuie pus pe conştientizare şi
acceptarea obiectivelor comune de către milioanele de bărbaţi şi femei din Europa.
Aceştia trebuie să fie puşi cât mai curând posibil în situaţia de a contribui împreună la
îndeplinirea acestor obiective comune. Credem că, deocamdată, obiectivele comune
rămân ascunse în documentele Consiliului Europei, că ele fac obiectul unei cunoaşteri
"ezoterice" şi că doar un număr limitat de iniţiaţi (funcţionari, activişti şi demnitari)
poate accede la acestea.
Credem că principala misiune a agenţilor de Educaţie pentru o Cultură şi
Cetăţenie Democratică (ECD), a centrelor culturale mergând până la şcoli, este de a
ajuta pe oameni să conştientizeze obiectivele comune şi să dorească să participe la
îndeplinirea lor.
Observând cu atenţie realitatea care ne înconjoară putem constata că mulţi
vorbesc de drepturile omului, dar că, în realitate, puţini sunt cei ce se interesează
realmente de acestea40.
A venit timpul să ne punem întrebarea dacă nu au fost comise erori de
evaluare, de formă, de metodologie sau de cultură. Poate că am fost prea ocupaţi să
redactăm documente, să scriem rezoluţii destinate unor persoane care încă nu
învăţaseră să citească.
Nu trebuie să ai darul Pythiei pentru a vedea că, în viitor, va fi necesară o
manieră diferită de "alfabetizare" în materie de drepturi şi îndatoriri fundamentale, ca
şi un tip diferit de educaţie şi un tip diferit de cultură. O cultură capabilă să genereze o
dezvoltare socială, unde valorile umane să aibă rolul de a îndruma individul către
socializarea sa, fără discriminări şi competiţie negativă, ale căror primejdii se pot
repercuta asupra întregii dezvoltări sociale ca şi asupra mediului şi care, uneori, ajung
să genereze promulgarea a numeroase legi care aduc numai o rezolvare teoretică a
problemelor şi care, în practică, nu fac decât să le sporească. Indiferenţa nu ne va
ajuta să ne apărăm drepturile noastre, ci, dimpotrivă, va contribui la slăbirea lor, ca şi
la pierderea conştiinţei că avem aceste drepturi.
Puţini cetăţeni sunt interesaţi de problemele publice. Cum se poate ieşi din
această stare de apatie sau derută, stare care devine un fenomen de masă, împingând
un număr de indivizi către droguri, pe alţii către refuzul oricărei responsabilităţi — fie
că este privată sau publică —, spre căutarea succesului facil, bani, putere, satisfacţii
pasagere, prin propriile noastre egoisme, prin propriile hedonisme? Este evident că
atâta vreme cât conştiinţa acestei responsabilităţi colective nu va ajunge suficient de
40
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clară în spiritul cetăţenilor, orice schimbare adevărată, de fond, nu va avea loc decât
cu mari dificultăţi.
Este esenţial să participăm — este datoria . noastră şi dreptul nostru — pentru
a ajunge să înţelegem ce se petrece în jurul nostru şi pentru a interveni, dacă este
cazul, în vederea apărării a ceea ce a fost cucerit cu preţul atâtor lupte şi suferinţe.
Dar pentru a participa trebuie mai întâi să cunoaştem şi, mai ales, să avem
convingeri şi aptitudini; trebuie să-i educăm mai ales pe tineri, încă din copilărie, nu
îndopându-i cu cunoştinţe, ca şi când ar fi nişte recipiente pe care vrem să le umplem,
ci tratându-i ca pe nişte fiinţe care au drepturi inalienabile, pentru a-i determina să-şi
asume această responsabilitate, într-un spaţiu de libertate şi cu respectul libertăţii
celuilalt.
Acela care a dobândit, încă din şcoala primară, obişnuinţa de a gândi cu
propriul cap şi, de asemenea, mândria pentru ideile în care el crede, nu va suporta să i
se impună, lui sau altcuiva, o anumită constrângere. El va fi gata să-şi asume propriile
responsabilităţi şi să le exercite în mod democratic. Cel ce se va înscrie în acest proces
va fi astfel favorizat, asumându-şi angajamente decizionale şi va învăţa, în acelaşi
timp, să respecte deciziile altora.
Dacă vom fi capabili să promovăm aceste idei, mâine vom avea tineri capabili
de a se înţelege pe ei înşişi în profunzime, mai întâi în plan uman, tineri care vor
dobândi încredere în viitor.41
Problema centrală a lumii globalizate de astăzi este aceea a edificării unei
comunităţi rezonabile, în interiorul căreia trebuie să regăsim valorile fundamentale
pentru individ şi pentru societate: libertate personală şi responsabilitatea.
O asemenea apropiere, cu profunde rădăcini în timp, conduce la o nouă
educaţie civică, adaptată la schimbările intervenite, cu efecte pe timp îndelungat
pentru secolul următor. Ea implică o reformă la nivelul mentalităţilor ca şi o reformă a
relaţiilor între individ şi societate, a relaţiilor între grupuri şi colectivităţi, punând
accentul pe trecerea de la individualism la solidaritate socială şi coeziune
democratică, în perspectiva Europei secolului XXI, unită pe, baza valorilor
fundamentale comune: respectarea şi dezvoltarea drepturilor omului, democraţie
pluralistă şi statul de drept.
Este un nou model de societate pentru Europa secolului XXI, care implică, pe de-o
parte, revizuirea obiectivelor şi a mijloacelor de educaţie pe termen lung, iar pe de altă
parte, cooperarea pe scară internaţională şi naţională.
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ABORDĂRI GLOBALE ALE PROBLEMATICII
EGALITĂŢII ŞI NEDISCRIMINĂRII
Minorităţile naţionale, etnice, religioase sau lingvistice s-au format în diverse
epoci istorice, în împrejurări diverse, situaţia lor fiind diferită de la ţară la ţară, de la
continent la continent.42
Spre exemplu, presiunea migraţiei europene spre alte continente, ca America
de Nord şi de Sud sau zone din Africa de Sud, a avut efecte nedorite asupra
populaţiilor autohtone, ai căror supravieţuitori constituie încă grupurile cele mai
vulnerabile dintre minorităţi. Este vorba de ceea ce numim astăzi popoare autohtone,
indigene, indieni, aborigeni, inuiţi ş.a.
Din punct de vedere cronologic, au urmat minorităţile constituite ca efect al
comerţului cu sclavi africani în Americi şi al regimului căruia aceştia au fost supuşi
timp de câteva secole, din care fac parte afrodescendenţii, minorităţi dezavantajate în
majoritatea ţărilor din America de Nord, Centrală şi de Sud. Alte categorii de
minorităţi s-au format ulterior: este cazul celor generate de regimul colonial ca
rezultat al nevoii de mână de lucru calificată în anumite regiuni, ori de migraţia
dinspre ţări sărace înspre cele bogate.43
Cu toate diferenţele de situaţii, două sunt percepţiile comune ale membrilor
minorităţilor şi anume: suferinţele şi discriminările suferite în trecut fac necesare
măsuri ca acestea să nu se mai repete; a doua este aceea că nedreptatea istorică căreia
minoritatea i-a fost victimă trebuie îndreptată printr-un statut special.
Cu toate că teoriile rasiste s-au prăbuşit, persistă unele comportamente de la
ignorare la segregaţie şi violenţă, după cum persistă, într-o lume pe cale de
globalizare, confruntări de natură rasială, etnică sau naţională.
Pe de altă parte, s-a constatat că rasa, etnia, naţiunea sunt categorii sociologice
sau antropologice ce răspund unei nevoi de apartenenţă de natură a păstra identitatea
individuală ori de grup, altfel spus, o reacţie de apărare identitară faţă de
mondializare.
Din perspectiva protecţiei drepturilor specifice minorităţilor, relevante sunt o
serie de instrumente cu caracter internaţional ce au ca obiectiv principal sau, între
altele, eliminarea discriminării pe criteriul rasei, al originii etnice, limbii, religiei,
norma fundamentală a tuturor acestor reglementări fiind egalitatea de tratament şi
nediscriminarea.
Fără a conţine vreo clauză specifică privind protecţia minorităţilor, Carta
Naţiunilor Unite a proclamat solemn respectul pentru drepturile omului şi libertăţile
lui fundamentale, fără distincţie de rasă, sex, limbă sau religie. Pentru prima dată
principiile egalităţii şi nediscriminării erau înscrise sub semnul drepturilor şi
libertăţilor tuturor indivizilor şi nu doar în cadrul măsurilor speciale privind protecţia
minorităţilor.
Acest mod de abordare se regăseşte în Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, adoptată la 10 decembrie 1948, care, asemenea Cartei, nu conţine dispoziţii
exprese referitoare la minorităţi. Concomitent, Adunarea Generală adopta rezoluţia
"Soarta minorităţilor"44 prin care declara că Organizaţia Naţiunilor Unite nu poate
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rămâne indiferentă la soarta minorităţilor, dar este dificil să se adopte o soluţie
uniformă a acestei chestiuni complexe şi delicate care prezintă aspecte particulare în
fiecare stat unde ea se pune. Prin Rezoluţia 523/B (VIII) din 24 februarie 1952,
prevenirea discriminării şi protecţia minorităţilor sunt declarate drept două dintre cele
mai importante domenii ale activităţii organizaţiei mondiale.45
Prima reglementare cu caracter universal cu privire la drepturile persoanelor
aparţinând minorităţilor va fi cuprinsă în art. 27 al Pactului Internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice, adoptat optsprezece ani mai târziu, la 16 decembrie 1966,
în următoarea formulare:
"În statele în care există minorităţi etnice, religioase sau lingvistice,
persoanele care fac parte din aceste minorităţi nu pot fi lipsite de dreptul de a avea,
în comun cu ceilalţi membri ai grupului lor, propria lor viaţă culturală, de a profesa
şi a practica propria lor religie sau de a folosi propria lor limbă".
Aceasta este, până în prezent, unica normă juridică propriu-zisă, cu aplicaţii
generale, în materie de drepturi ale persoanelor aparţinând minorităţilor pe plan
mondial. Forţa acestei reglementări decurge şi din numărul mare de state care au
ratificat Pactul, precum şi din existenţa în sistemul pactului a unui mecanism de
comunicări/plângeri individuale, care pot fi adresate de persoanele aflate sub
jurisdicţia statului parte la primul său Protocol facultativ, în legătură cu încălcarea
drepturilor consacrate de prevederile Pactului.
Consacrând practica dezvoltată în cadrul organelor ONU, Comitetul
drepturilor omului al ONU a adoptat la 6 aprilie 1994, în baza art. 40 alin. 4 al
Pactului, un Comentariu general referitor la art. 27 ce aduce o seamă de precizări de
natură a confirma abordarea politică şi conceptuală prevalentă.
Astfel, Comitetul observă că dreptul este conferit persoanelor aparţinând
grupurilor minoritare, fără condiţia cetăţeniei sau a rezidenţei permanente, el este
distinct şi complementar în raport cu toate celelalte drepturi prevăzute în Pact. De
asemenea, se face distincţie între dreptul la autodeterminare, care revine popoarelor şi
este tratat în Partea I a documentului, şi drepturile protejate de art. 27, incluse în
Partea a III-a a Pactului.
Chiar dacă este formulat în termeni negativi, art. 27 recunoaşte, totuşi,
existenţa unui drept şi impune respectarea sa. Prin urmare, statelor părţi le revine
obligaţia de a-l recunoaşte şi de a proteja liberul său exerciţiu indicând, în rapoartele
lor, ce s-a întreprins în acest sens. Pot fi necesare măsuri pozitive pentru protejarea
identităţii şi a drepturilor membrilor grupurilor minoritare "de a se bucura şi de a- şi
dezvolta propria cultură şi limbă, de a practica propria religie în comun cu ceilalţi
membri ai grupului".
În problema deţinătorilor de drepturi s-a făcut precizarea că art. 27 al Pactului
se referă la drepturile indivizilor, ale persoanelor şi nu la cele ale grupurilor, ele fiind
distincte şi complementare în raport cu toate celelalte drepturi de care acestea se
bucură în baza Pactului şi putând astfel fi valorificate în baza prevederilor
Protocolului adiţional.
Aceste drepturi trebuie protejate ca atare, fără a fi confundate cu alte drepturi
45
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personale recunoscute fiecăruia şi tuturor, dar nici nu pot fi exercitate legitim într-un
grad sau într-o măsură incompatibile cu celelalte dispoziţii ale Pactului.
Primul document cu caracter universal care se referă însă în exclusivitate la
problema minorităţilor este Declaraţia asupra drepturilor persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale, etnice, religioase şi lingvistice, adoptată de către Adunarea
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în decembrie 1992, după zece ani de
dezbateri purtate în Comisia ONU pentru drepturile omului.
În Declaraţie sunt prevăzute printre altele: dreptul la existenţă şi la identitatea
naţională sau etnică, culturală, religioasă sau lingvistică; dreptul de participare
efectivă la viaţa culturală, religioasă, socială, economică şi publică; dreptul de
participare efectivă la deciziile ce se iau la nivel naţional şi, după caz, regional, când
acestea privesc minoritatea în cauză, cu condiţia ca aceste decizii să nu fie
incompatibile cu legislaţia naţională; dreptul de a stabili şi de a avea relaţii, fără
discriminare, libere şi paşnice, cu alţi membri ai grupului lor sau ai altor grupuri;
dreptul de a avea contacte transfrontaliere cu cetăţeni ai statelor cu care sunt legate pe
plan naţional ori etnic, religios sau lingvistic.
În acelaşi timp, statelor li se cere să ia măsuri ca, în cazurile în care este
posibil, persoanele aparţinând minorităţilor să aibă posibilităţile adecvate de a învăţa
limba lor maternă sau de a-şi face studiile în limba lor maternă. De asemenea, statele
vor adopta măsuri corespunzătoare pentru ca persoanele aparţinând minorităţilor să
poată participa pe deplin la progresul economic şi la dezvoltare în ţara lor, precum şi
politici naţionale şi programe, ţinând seama de interesele legitime ale persoanelor
aparţinând minorităţilor ş.a.46
Un loc important în conturarea cadrului juridic revine Convenţiei pentru
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată în 1965, ce defineşte
discriminarea rasială ca fiind orice distincţie, excludere, restricţie sau preferinţă
întemeiată pe rasă, culoare, descendenţă sau origine naţională ori etnică, care are ca
scop sau ca efect distrugerea sau compromiterea recunoaşterii beneficiului sau
exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Statele părţi se angajează să elimine orice formă de discriminare rasială, să
pedepsească difuzarea de idei bazate pe superioritate sau ură rasială, incitarea la
discriminare, să interzică organizaţiile precum şi propaganda rasială ori incitarea la
discriminare.
În baza Convenţiei, a fost creat Comitetul pentru eliminarea discriminării
rasiale cu menirea de a examina rapoartele periodice ale statelor cu privire la măsurile
de ordin legislativ, judiciar, administrativ, ori de alt ordin adoptate pentru aplicarea
Convenţiei precum şi de a formula sugestii şi recomandări prezentate anual Adunării
Generale a ONU prin rapoarte. Dezvoltarea unei proceduri de urgenţă îi permite să
solicite statelor spre examinare informaţii cu privire la orice situaţii. În Convenţie se
prevede şi o procedură de examinare a plângerilor individuale, aplicabilă cu condiţia
acceptării ei de către state în mod expres.
Aceeaşi definiţie a discriminării precum şi obligaţia eliminării ei este înscrisă
şi în Convenţia împotriva discriminărilor în domeniul învăţământului, adoptată în
1960 de UNESCO.
Menţionăm, de asemenea, Declaraţia din 1978 a UNESCO asupra rasei şi
prejudecăţilor rasiale care, între altele, afirma dreptul la identitate culturală şi,
subliniem, necesitatea unei acţiuni pozitive în tratarea grupurilor dezavantajate şi
discriminate, inclusiv a muncitorilor migranţi, precum şi Convenţia din 1973 pentru
46
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suprimarea şi pedepsirea crimei de apartheid prin care actele inumane, comise cu
scopul de a menţine dominaţia unui grup social asupra altuia şi a-l oprima sistematic,
inclusiv practicile de segregaţie şi discriminare rasială, sunt declarate crime contra
umanităţii. La fel, sunt declarate criminale organizaţiile care le comit.
Spre deosebire de Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială, care a întrunit cel mai mare număr de ratificări dintre toate
instrumentele ONU, această din urmă convenţie beneficiază doar de un număr
restrâns de state părţi. Situaţia se explică mai ales prin legarea ei exclusiv de situaţia
din Africa de Sud. Cu toate că prevederile pe care le conţine rămân actuale, există
tendinţa de a le ignora.
Menţionăm, de asemenea, Convenţia internaţională din 1990 asupra protecţiei
drepturilor tuturor muncitorilor migranţi şi membrilor familiilor lor, potrivit căreia
statele vor asigura acestora numeroase drepturi şi libertăţi, respectarea identităţii lor
culturale, egalitatea de tratament în ceea ce priveşte educaţia, integrarea copiilor în
sistemul şcolar şi facilitarea studierii limbii şi culturii lor materne.
Problematica identităţii religioase este inseparabilă de cea a identităţii
persoanelor care fac parte din minorităţile naţionale sau etnice, caracterizate, între
altele, şi prin specificitate religioasă, în raport cu majoritatea şi cu alte minorităţi.
În consecinţă, protecţia identităţii religiilor este o parte componentă a
protecţiei identităţii persoanelor ce fac parte din minorităţi.
Religiile au fost şi rămân un element fundamental al identităţii persoanelor şi
grupurilor, precum şi un factor de coeziune a comunităţilor în care se regăsesc şi cu
care se identifică grupuri şi naţiuni.
Apartenenţa la o minoritate religioasă implică o alegere individuală. Orice
persoană, indiferent de statutul ei, de faptul că este sau nu cetăţean al statului
respectiv, este liberă să decidă dacă doreşte sau nu să facă parte dintr-un grup
minoritar, iar în caz afirmativ, din care anume.
Fiecare persoană are dreptul de a practica şi profesa propria sa religie. În
această situaţie este vorba de persoane ce fac parte dintr-un grup minoritar constituit,
ce pot practica religia sau credinţa lor individual sau în comun, altfel spus să îşi
exercite în comun drepturile şi libertăţile lor religioase, indiferent de cetăţenia şi
statutul lor.
Reiterând prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, art. 18 din
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice adaugă ca garanţii
interzicerea oricărei constrângeri ce ar putea aduce atingere libertăţii de a avea sau de
a adopta o religie sau o convingere la alegere, precum şi libertatea părinţilor sau a
tutorilor legali, după caz, de a asigura educaţia religioasă a copiilor în conformitate cu
propriile lor convingeri.
Singurele limitări la care libertatea manifestării religiei sau convingerilor poate
fi supusă sunt, conform dispoziţiilor acestui articol, acelea prevăzute prin lege şi
necesare pentru ocrotirea securităţii, ordinii şi sănătăţii publice sau moralei, ori a
libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.
Conform art. 4 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice,
statele nu pot deroga de la drepturile şi libertăţile religioase nici atunci când un pericol
public excepţional pune în pericol existenţa naţiunii.
Prevederile art. 18 se corelează cu alte dispoziţii ale pactului, cum sunt cele cu
privire la interzicerea oricărei discriminări, întemeiate "în special pe rasă, culoare,
sex, limbă, religie", sau pe orice altă deosebire, cuprinse în art. 26, şi cele din articolul
următor, 27, care consacră dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor etnice,
religioase şi lingvistice de a avea, de a profesa şi practica propria religie în comun cu
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ceilalţi membri ai grupului lor.
Conform Comentariului general nr. 23 (5) adoptat de către Comitetul ONU
pentru drepturile omului, menţionat anterior, Statele părţi nu vor restrânge drepturile
prevăzute în art. 27 doar la cetăţenii proprii (5.1). Mai mult, sunt obligate să asigure
recunoaşterea şi protecţia împotriva oricărei încălcări a acestui drept, prezentând
periodic rapoarte.
Poate fi necesară chiar adoptarea unor măsuri pozitive pentru protejarea
identităţii minorităţii şi a drepturilor membrilor acestui grup de a-şi dezvolta propria
cultură şi limbă şi de a practica propria religie, cu condiţia ca acestea să fie întemeiate
pe criterii obiective şi rezonabile şi să concorde cu art. 2 (1) şi 26 din Pact, ambele
referitoare la nediscriminare atât în privinţa tratamentului aplicat diferitelor minorităţi
cât şi majorităţii.
Amintim că prin Protocolul facultativ al Pactului cu privire la drepturile civile
şi politice, Comitetul drepturilor omului a fost împuternicit să primească şi să
examineze comunicări provenite de la persoanele fizice ce pretind a fi victime ale
unor încălcări ale oricăror drepturi prevăzute în Pact, inclusiv deci a celor prevăzute în
articolele 18 şi 27.
Prevederi cu privire la libertăţile religioase sunt cuprinse, de asemenea, în
toate convenţiile pentru combaterea discriminării. Dintre acestea, Convenţia asupra
eliminării tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia nr. 111 a Organizaţiei
Internaţionale a Muncii privind eliminarea discriminării în domeniul forţei de muncă
şi exercitării profesiei, Convenţia UNESCO din 1960 pentru eliminarea discriminării
în domeniul educaţiei, menţionate anterior.
Cât priveşte existenţa grupurilor religioase, aceasta este protejată încă din
1948, prin Convenţia pentru prevenirea şi pedepsirea crimei de genocid.
Lipseşte încă un document juridic de ansamblu consacrat exclusiv drepturilor
şi libertăţilor religioase, cu toate că încă din 1962, Adunarea generală a Naţiunilor
Unite a adoptat decizia de a elabora o asemenea Convenţie. În final s-a acordat
prioritate unei declaraţii şi anume Declaraţia asupra eliminării tuturor formelor de
intoleranţă şi de discriminare bazate pe religie sau convingere, care a fost adoptată
prin Rezoluţia 36/55 din 25 noiembrie 1981. În sensul acestui document, prin termenii
intoleranţă şi discriminare se înţelege "orice distincţie, excludere, restricţii sau
preferinţă fondate pe religie sau convingere şi care are ca obiect sau ca efect
suprimarea sau limitarea recunoaşterii beneficiului sau exercitării drepturilor omului
şi libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate". Această definiţie este inspirată
din cea dată de Convenţia din 1965 discriminării rasiale, după cum ansamblul
documentului reiterează drepturile, principiile şi normele cuprinse în instrumentele
internaţionale amintite mai înainte, ce au precedat-o.
Declaraţia din 1981 consacră principiul nediscriminării pe temeiul religiei sau
credinţei din partea statului cât şi a oricărei instituţii, persoane ori grup de persoane,
referindu-se la indivizi şi fără a menţiona existenţa grupurilor ori a minorităţilor
religioase. Totuşi, în aprecierea unor experţi în materie, acest document, conţinând
obligaţii de conduită de o valoare indiscutabilă, constituie totodată o importantă
"deschidere spre asigurarea unei anumite protecţii grupurilor religioase".
Din 1986, în fiecare an este prezentat Comisiei pentru drepturile omului un
raport asupra situaţiei respectării libertăţilor religioase.
Documentele mai recente care tratează problematica minorităţilor pun accentul
pe protecţia identităţii, fără a ignora libertăţile religioase ca atare.
Astfel, Declaraţia ONU, din 1992, cu privire la drepturile persoanelor care fac
parte din minorităţile naţionale sau etnice, lingvistice şi religioase înscrie îndatorirea
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statelor de a "proteja existenţa şi identitatea naţională sau etnică, culturală,
religioasă şi lingvistică a minorităţilor", de a încuraja crearea de condiţii pentru
promovarea acestei identităţi şi de a adopta măsurile legislative corespunzătoare şi
orice alte măsuri necesare pentru realizarea acestor obiective (art. 1), cu precizarea că
nicio prevedere a acestei Declaraţii nu poate fi interpretată ca permiţând vreo
activitate contrară scopurilor şi principiilor ONU, "inclusiv egalităţii suverane,
integrităţii teritoriale şi independenţei politice a statelor" (art. 8).
Pe plan regional, în paralel cu documente de ansamblu cum sunt Convenţia
europeană privind protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată
la Roma în 1950, Convenţia americană a drepturilor omului şi Carta africană a
drepturilor omului şi popoarelor care consacră principiile egalităţii şi nediscriminării
inclusiv pe criteriul rasei, originii naţionale, limbii, religiei, au fost adoptate o serie de
documente şi referiri speciale în scopul combaterii discriminării în domenii distincte.47
În acest context, considerăm, de asemenea, necesar să menţionăm cu titlu de
exemplu o reglementare cu caracter intern şi anume Legea 434/2001 cunoscută ca
"Legea Taubira", după numele iniţiatoarei, adoptată în Franţa la 21 mai 2001, care
examinează o serie de conexiuni cu cadrul juridic internaţional.
Amintim că, în 1998, Christiane Taubira, deputat de Guyana, a prezentat o
propunere legislativă prin care califica comerţul cu sclavi şi sclavia negrilor drept
"crime împotriva umanităţii". De asemenea, se cerea tratarea mai pregnantă a acestui
fenomen istoric în manualele şcolare, încurajarea cercetării istorice şi penalizarea
eventualelor abordări "negaţioniste", alegerea unei zile naţionale pentru a se aminti
această pagină neagră a istoriei, preconizând angajamentul instanţelor internaţionale
de a-şi însuşi această calificare şi calculul reparaţiilor necesare în logica
imprescriptibilităţii. Textul articolului 5 al propunerii era redactat în termenii
următori: "Se constituie un comitet din personalităţi calificate însărcinat să determine
prejudiciul suferit şi să examineze condiţiile reparaţiei datorate în contul acestei
crime. Competenţele şi misiunile acestui comitet vor fi stabilite prin decret al
Consiliului de Stat".
Termenii "prejudicii" şi "reparaţii" au dispărut, însă, din textul legii adoptate în
2001, care în art. 5 face precizarea că din comitetul de personalităţi vor face parte şi
reprezentanţi ai asociaţiilor ce apără memoria sclavilor, comitetul fiind însărcinat "să
propună, pe ansamblul teritoriului naţional, locuri şi acţiuni care să garanteze
perenitatea amintirii (!) acestei crime de-a lungul generaţiilor".
Prin decret al Consiliului de Stat se vor stabili componenţa, competenţele şi
misiunile acestui Comitet, "tinzând la recunoaşterea comerţului cu sclavi şi sclaviei
drept crime contra umanităţii".
Amintim că la 9 decembrie 1948, Adunarea Generală a ONU a adoptat
Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid, intrată în vigoare la 12
ianuarie 1951, care defineşte în art. 2 genocidul în următorii termeni: "Genocidul se
referă la oricare dintre actele de mai jos, comise cu intenţia de a distruge, în totalitate
sau numai în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, cum ar fi:
a) omorârea membrilor unui grup;
b) atingerea gravă a integrităţii fizice sau mentale a membrilor unui grup;
c) supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă care antrenează
distrugerea fizică totală sau parţială;
47

V. Declaraţia asupra intoleranţei — o ameninţare pentru democraţie (1981), Declaraţia contra
rasismului şi xenofobiei (1986), Rezoluţia privitoare la lupta contra rasismului şi xenofobiei (1990),
Declaraţia asupra antisemitismului, rasismului şi xenofobiei (1990), Declaraţia asupra drepturilor
omului (1991), Declaraţia asupra rasismului şi xenofobiei (1991).
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d) măsuri care vizează scăderea natalităţii în cadrul grupului;
e) transferarea forţată a copiilor dintr-un grup în altul".
La rândul său, Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a
crimelor împotriva umanităţii, adoptată la 26 noiembrie 1968 şi intrată în vigoare la
11 noiembrie 1970, înscrie crima de genocid, aşa cum este ea definită în Convenţia
din 1948, alături de acte inumane care decurg din politica de apartheid şi altele,
comise în timp de război sau în timp de pace, între crimele împotriva umanităţii, chiar
dacă aceste acte nu constituie o violare a dreptului intern al ţării în care au fost
comise.48
În cadrul ONU s-au stabilit proceduri de control pe instrument, diversele
mecanisme fiind prevăzute chiar în instrumentele vizate.
Există astfel şase proceduri diferite în cadrul convenţional pentru examinarea
rapoartelor primite, fiecare legată de câte un singur tratat.
Acest sistem de rapoarte cuprinde pe cele prevăzute în cadrul Pactului cu
privire la drepturile civile şi politice, al Pactului cu privire la drepturile economice,
sociale şi culturale, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasială, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva
femeilor, Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane
sau degradante.
Alte proceduri au o sferă de aplicare mai restrânsă — cazul celei ce vizează
aplicarea Convenţiei internaţionale asupra eliminării şi reprimării crimei de apartheid,
menţionată anterior, sau sunt de dată relativ recentă — cazul Comitetului de experţi
creat prin Convenţia contra apartheidului în sport.
Amintim că în Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasială se prevede că statele se angajează să prezinte primul raport la un an de la
intrarea în vigoare a Convenţiei, iar în continuare, la fiecare doi ani şi, în plus, de
fiecare dată când Comitetul o va cere. Comitetul poate cere statelor părţi informaţii
complementare (art. 9 para. 1).
La rândul său, Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare
împotriva femeilor prevede, după primul raport din anul următor intrării în vigoare a
Convenţiei, rapoarte periodice "la fiecare patru ani" ca şi la cererea Comitetului (art.
18, para. 1).
La sfârşitul anilor '90 (1998), Comitetul CERD a aprobat propunerea statelor
părţi de a alinia periodicitatea rapoartelor la aceea a Convenţiei pentru eliminarea
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, în sensul unor rapoarte detaliate
la patru ani şi a unor rapoarte scurte în cadrul acestui interval.
În privinţa conţinutului, date fiind marile diferenţe şi nevoia comparabilităţii,
organele însărcinate cu examinarea rapoartelor au elaborat chestionare tip sau un fel
de îndreptare sub formă de principii şi reguli.
De altfel, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
precizează că rapoartele trebuie să se refere la "măsurile de ordin legislativ, judiciar,
administrativ sau altele pe care statele le-au hotărât şi care dau efect dispoziţiilor
prezentei Convenţii" (art. 9 para. 1).
La rândul său, Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare
împotriva femeilor prevede aceleaşi repere cu diferenţa că se referă la măsuri adoptate
pentru a da efect (şi nu care dau efect).
48
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Cât priveşte, Pactul cu privire la drepturile civile şi politice, acesta prevede
rapoarte "asupra măsurilor hotărâte şi care dau efect drepturilor recunoscute" şi
"asupra progreselor realizate" (art. 40 para. 1), cu indicarea, după caz, a "factorilor şi
dificultăţilor care afectează aplicarea dispoziţiilor" (art. 40 para. 2). De fapt,
rapoartele cuprind, în general, răspunsuri la întrebările puse de Comitet, inclusiv cele
privind aspecte insuficient elucidate în rapoartele precedente.49
Subliniem în încheiere că:
• Egalitatea în drepturi şi nediscriminarea acoperă ansamblul drepturilor şi
libertăţilor, constituind un element de bază al unui standard internaţional privind
drepturile persoanelor care fac parte din minorităţi şi protecţia acestora;
• Măsurile care urmăresc să asigure condiţiile pentru ca anumite grupuri sau
persoane care au nevoie de protecţie să-şi exercite drepturile şi libertăţile
fundamentale pe bază de egalitate nu sunt considerate discriminatorii, chiar dacă
creează o diferenţă de tratament, menţinută însă până la atingerea obiectivului vizat, şi
anume acela al egalităţii, înainte de a genera inegalităţi, desigur, în condiţiile
prezervării identităţii culturale a persoanelor ce fac parte din minorităţi, inclusiv a
grupului minoritar pe care îl compun.
Este previzibil, desigur, că în perspectiva accentuării procesului de globalizare
şi localizare, noi abordări să fie impuse de noile relaţii economice, sociale, juridice şi
politice, mai ales în sensul adaptării mai accentuate a măsurilor la necesităţile locale şi
specificul local.
Preocuparea statelor, pe de o parte, iar pe de altă parte, a organizaţiilor
neguvernamentale pentru situaţia minorităţilor şi pentru elaborarea unei legislaţii care
să le protejeze, a fost diferită în timp şi spaţiu şi s-a concretizat prin elaborarea unor
norme la nivel local.
La nivel regional sau universal această problematică a fost inclusă în normele
generale.
Studiind evoluţia istorică a minorităţilor spre a identifica problematica
specifică se constată că problema se pune diferit de la continent la continent, de la ţară
la ţară.
În ultimii ani, unele state membre ale ONU, sub impulsul organizaţiilor
neguvernamentale, naţionale şi internaţionale dovedesc un interes accentuat pentru
studierea posibilităţii elaborării unei legislaţii specifice, adecvată realităţilor.50
La nivel internaţional, exemple elocvente ale preocupărilor Organizaţiei
Naţiunilor Unite reprezintă, între altele, Conferinţa de la Durban51, activitatea
Raportorului general ONU pe discriminare, crearea unor Grupuri de lucru cum este
cel privind afrodescendenţii, organizarea după Conferinţa de la Durban a unor
seminarii, colocvii, reuniuni regionale, în care o importantă parte a lucrărilor este
dedicată egalităţii şi nediscriminării.
Concluziile acestor reuniuni vin să contribuie la fundamentarea unor norme în
materie.
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Cu sprijinul reprezentanţilor statelor şi prin contribuţia valoroasă a
organizaţiilor neguvernamentale, devine posibilă realizarea unui inventar al
reglementărilor naţionale dar şi al propunerilor de perfecţionare a legislaţiei existente
în diferite state, astfel încât să se poată aprecia corect modul în care statele îşi însuşesc
şi adaptează standardele existente la situaţiile concrete, diferite de la unul la altul, de
la regiune la regiune, privind evoluţia situaţiei categoriei de persoane care ne stă în
atenţie.
Un astfel de demers ar permite identificarea problemelor ce pot face necesară
adoptarea de noi norme şi proceduri internaţionale şi naţionale.
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ASPECTE ALE DISCRIMINĂRII RASIALE.
DISCRIMINAREA INSTITUŢIONALĂ
În raportul său către Comisia Drepturilor Omului la cea de-a 60-a sesiune,
Raportorul special pe problema formelor contemporane de rasism constata că "într-o
serie de ţări, anumite minorităţi rasiale sau etnice sunt asociate în mintea autorităţilor
cu anumite tipuri de infracţiuni şi acte antisociale, cum ar fi traficul cu droguri, furtul
din buzunare şi furtul din magazine, practicate de imigranţii ilegali. Având în vedere
practicarea sa pe scară largă, şi în special răspunderea pe care o poartă instituţiile
însărcinate cu administrarea legii, profilajul rasial se conturează ca un indicator
alarmant al escaladării unei culturi şi a unei mentalităţi rasiste şi discriminatorii în
numeroase societăţi".
La rândul său, Raportorul special al Subcomisiei cu privire la discriminare în
sistemul justiţiei penale afirma în 2005 că, făcând o analiză a încălcărilor drepturilor
omului în general şi în mod particular a încălcărilor dreptului la nediscriminare în
sistemul justiţiei penale, se poate observa că cele mai grave, cele mai flagrante şi cele
mai uzuale încălcări au loc în interiorul serviciilor de securitate şi în mod deosebit în
cadrul poliţiei. Unii susţin că este vorba numai de acte individuale, izolate; alţii afirmă
că încălcările de care se face vinovată poliţia sunt structurale prin însăşi natura lor şi
că reflectă tendinţele din cadrul societăţii. E adevărat că atunci când este vorba de un
rasism endemic îndreptat împotriva unui anumit grup din societate, acel grup este
adesea stigmatizat de poliţie, dar dincolo de comportamentul individual s-a dovedit că
brutalitatea şi tratamentul discriminatoriu de care dă dovadă poliţia în raport cu
anumite grupuri s-au instituţionalizat. Mai mult, discriminarea nu este apanajul
exclusiv al poliţiei, ci este practicată şi de alţi participanţi în procesul justiţiei penale.
Cum grupurile minoritare sunt subreprezentate în administrarea justiţiei, stereotipuri
ale poliţiei faţă de anumite grupuri se pot regăsi şi în decizii ale celor ce concep
politica în domeniul penal, precum şi în decizii ale procurorilor şi ale judecătorilor.
Este fapt dovedit că infracţiunile în care sunt implicaţi membri ai unor grupuri
stigmatizate sau marginalizate sunt pedepsite mai aspru. Statistica şi faptele arată că
rasa, culoarea şi locul de origine sunt factori decisivi în aplicarea pedepsei cu moartea.
S-a dovedit de asemenea că dispariţiile şi încarcerarea sunt consecinţa politicii penale
părtinitoare şi a tendinţei ca membrii grupurilor vulnerabile să fie urmăriţi penal şi
condamnaţi la închisoare mai frecvent.
Profilajul rasial este un termen nou pentru o practică veche cunoscută sub alte
denumiri: rasism şi discriminare instituţională şi îşi datorează existenţa prejudecăţii şi
stigmatului îndreptate împotriva anumitor grupuri. Profilajul rasial este de obicei
definit într-un context de punere în aplicare a legii. Un studiu publicat în Canadian
Review of Policing Research definea conceptul de profilaj rasial astfel: "o disparitate
rasială în practicile poliţiei de reţinere şi percheziţionare, control vamal în aeroporturi
şi la trecerea frontierei, în patrulările poliţiei prin cartierele minorităţilor şi în
activităţile sub acoperire sau operaţiunile de infiltrare care au ca ţintă anumite grupuri
etnice". Mai multe studii arată strânsa corelare dintre rasă şi tratamentul inegal aplicat
minorităţilor rasiale în fiecare etapă a justiţiei penale în ansamblul său, de la
interogatorii până la arestare, detenţie, învinuire, condamnare, pronunţarea sentinţei,
executarea pedepsei cu închisoarea şi condamnarea la moarte.
Totul începe cu o decizie discreţionară a celor însărcinaţi să aplice legea, de
a-şi lua drept ţintă o persoană, nu pentru că acea persoană a comis o infracţiune, ci
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datorită culorii pielii acelei persoane. Această practică este cunoscută în mod obişnuit
ca profilaj rasial. În esenţă, rasa este tratată ca probă în favoarea comiterii infracţiunii,
luând ca ţintă anumite segmente ale populaţiei ca posibili autori ai infracţiunii numai
în virtutea rasei, din cauza falsei presupuneri că majoritatea infracţiunilor sunt comise
de minorităţi rasiale. Această practică nu numai că încalcă principiul egalităţii în faţa
legii, ci şi obligaţiile internaţionale ce urmăresc eliminarea rasismului şi a
discriminării rasiale.
Înainte de a prezenta principalele repere ale cadrului juridic internaţional în
materie, este necesară sublinierea câtorva idei şi anume:
• Profilajul rasial, aşa cum a fost el definit în paragraful 72 al Programului de
Acţiune de la Durban şi în alte documente sau în lucrări pertinente ale unor autori,
constituie, în mod evident, o gravă încălcare a drepturilor omului, în speţă a dreptului
la nediscriminare, a egalităţii în faţa legii, a dreptului la libertatea şi siguranţa
persoanei, a prezumţiei de nevinovăţie şi, în ultimă şi primă instanţă, a valorii
supreme care este demnitatea umană.
• Principiul nediscriminării şi corolarul său, principiul egalităţii, se aplică
tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Victimelor discriminării în
administrarea justiţiei le sunt încălcate nu numai drepturile menţionate mai înainte, ci
le pot fi afectate — şi adesea se întâmplă astfel -numeroase alte drepturi, inclusiv din
sfera economică, socială şi culturală.
• Prevederile tratatelor internaţionale în materia drepturilor omului compun şi
trasează doar cadrul general al abordării profilajului rasial. Pentru ca interzicerea
practicilor de acest gen să fie efectivă, iar fenomenul eradicat, este nevoie de strategii
şi măsuri specifice de ordin legislativ, şi nu numai, la nivelul statelor părţi ale
tratatelor şi de eficientizarea mecanismelor de control şi a procedurilor; de asemenea,
de sprijinul profesioniştilor din poliţie şi administrarea justiţiei în general, pentru
promovarea unor coduri de comportament în respectul demnităţii umane, al egalităţii
şi al nediscriminării.
• Este neîndoielnic faptul că în etapa actuală se face simţită nevoia unui ghid al
bunelor practici, care să fie făcut cunoscut şi accesibil tuturor celor ce lucrează în
domeniul poliţiei, în special, şi al administrării justiţiei, în general.
Vizibilitatea profilajului rasial, de care depinde şi combaterea în mod efectiv a
fenomenului, poate beneficia de crearea unui climat profesional în care preocuparea
pentru eradicarea acestei forme de discriminare să fie manifestă.
În consecinţă, profilajului rasial îi sunt aplicabile prevederile tratatelor cu
caracter general, în speţă ale Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi
politice, ale Convenţiei internaţionale cu privire la eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială, dar şi ansamblul prevederilor referitoare la protecţia minorităţilor
cuprinse în tratate.
Fără a conţine o clauză specială privind protecţia minorităţilor, Carta
Naţiunilor Unite a proclamat în mod solemn respectarea drepturilor omului şi a
libertăţilor sale fundamentale, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie. Pentru
prima oară, principiile egalităţii şi nediscriminării erau înscrise sub semnul drepturilor
şi libertăţilor tuturor indivizilor şi nu doar în cadrul măsurilor speciale referitoare la
protecţia minorităţilor.
Acest mod de abordare se regăseşte în Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, adoptată la 10 decembrie 1948, care, asemenea Cartei, nu conţine dispoziţii
exprese cu privire la minorităţi. În aceeaşi perioadă, Adunarea Generală adoptă
rezoluţia "Soarta minorităţilor", prin care declară că Organizaţia Naţiunilor Unite nu
poate rămâne indiferentă cu privire la soarta minorităţilor, însă este greu de adoptat o
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soluţie uniformă în această problemă complexă şi delicată, care prezintă particularităţi
în fiecare stat în care ea se pune. Prin Rezoluţia sa 523/B (VIII), din 25 februarie
1952, prevenirea discriminării şi protecţia minorităţilor sunt declarate ca două dintre
cele mai importante domenii de activitate ale organizaţiei mondiale.
Prima reglementare cu caracter universal referitoare la drepturile persoanelor
aparţinând unor minorităţi va fi inclusă în articolul 27 din Pactul internaţional cu
privire la drepturile civile şi politice, adoptat după 18 ani de la Declaraţie, la 16
decembrie 1966, ea fiind formulată după cum urmează:
"În statele în care există minorităţi etnice, religioase sau lingvistice,
persoanele aparţinând acestor minorităţi nu pot fi lipsite de dreptul de a avea,
împreună cu ceilalţi membri ai grupului lor, propria lor viaţă culturală, de a profesa
şi de a practica propria lor religie, sau de a folosi propria lor limbă".
Este, până în prezent, singura normă juridică propriu-zisă, cu aplicabilitate
universală, în materie de drepturi ale persoanelor aparţinând minorităţilor. Forţa
acestei reglementări decurge şi din marele număr de state care au ratificat Pactul, ca şi
din existenţa, în sistemul Pactului, a unui mecanism de comunicări/petiţii individuale,
care pot fi adresate de persoane ce se află sub jurisdicţia statului devenit parte la
primul său Protocol facultativ, referitor la violarea drepturilor consfinţite prin
prevederile Pactului.
Consacrând practica dezvoltată în cadrul ONU, Comitetul drepturilor omului
al ONU a adoptat, la 6 aprilie 1994, în baza articolului 40 § 4 din Pact, un Comentariu
general referitor la articolul 2 7, care face câteva precizări menite să confirme
abordarea conceptuală şi politică predominantă.
Astfel, Comitetul observă că dreptul mai sus menţionat este conferit
persoanelor aparţinând grupurilor minoritare fără condiţia cetăţeniei sau a rezidenţei
permanente; el este distinct şi complementar în raport cu toate celelalte drepturi
prevăzute în Pact.
În conformitate cu Comentariul general nr. 23 (5.0), adoptat de Comitetul
ONU pentru drepturile omului, mai sus menţionat, statele părţi nu vor restrânge, deci,
drepturile prevăzute în articolul 27 doar la proprii lor cetăţeni (5.1). Ele sunt obligate,
în plus, să asigure recunoaşterea şi protecţia împotriva oricărei violări, prezentând în
acest sens rapoarte periodice.
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice prevede rapoarte
"cu privire la măsurile hotărâte şi care asigură efectivitatea drepturilor recunoscute",
precum şi "cu privire la progresele realizate" (articolul 40 § 1), indicând, potrivit
cazului, "factorii şi dificultăţile care afectează implementarea dispoziţiilor" (articolul
40 § 2). Practic, rapoartele conţin, în general, răspunsuri la chestiunile insuficient
lămurite în rapoartele precedente.
Un rol important, care vine să precizeze cadrul juridic în materie, îi revine
Convenţiei internaţionale cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasială, adoptată în 1965, care defineşte expresia "discriminare rasială" drept "orice
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe rasă, culoare, ascendenţă sau
origine naţională sau etnică, având ca scop sau ca efect distrugerea sau compromiterea
recunoaşterii, beneficierii sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale...".
Statele părţi se angajează să elimine orice formă de discriminare rasială, să
pedepsească răspândirea ideilor bazate pe superioritate sau pe ură rasială, pe incitare
la discriminare, să interzică organizaţiile rasiste, precum şi propaganda rasială sau de
incitare la discriminare.
În virtutea Convenţiei, a fost creat Comitetul pentru eliminarea discriminării
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rasiale, având misiunea de a examina rapoartele periodice ale statelor cu privire la
măsurile de ordin legislativ, judiciar, administrativ sau de altă natură, adoptate de
acestea în vederea implementării Convenţiei, ca şi pentru a formula sugestii şi
recomandări prezentate în fiecare an în faţa Adunării Generale a ONU sub formă de
rapoarte. Dezvoltarea unei proceduri de urgenţă îi permite Comitetului să le solicite
statelor, în vederea examinării, informaţii privind toate situaţiile posibile. Convenţia
prevede de asemenea o procedură de examinare a plângerilor individuale, aplicabilă
cu condiţia ca ea să fie acceptată în mod expres de statele în cauză.
Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
prevede că statele se angajează să prezinte primul lor raport la un an după intrarea în
vigoare a Convenţiei, apoi din doi în doi ani şi, în plus, atunci când Comitetul le-o
cere. Comitetul le poate cere statelor părţi informaţii complementare (articolul 9 § 1).
La sfârşitul anilor '90 (1998), Comitetul CERD a aprobat propunerea statelor
părţi de a alinia periodicitatea rapoartelor la cea a Convenţiei cu privire la eliminarea
tuturor formelor de discriminare faţă de femei, în sensul prezentării unor rapoarte
detaliate din patru în patru ani şi a prezentării unor rapoarte mai succinte în interiorul
acestui interval. În ceea ce priveşte conţinutul acestora, Convenţia cu privire la
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială precizează că rapoartele trebuie să
se refere la "măsuri de ordin legislativ, judiciar, administrativ sau altele, pe care
statele le-au hotărât şi care permit aplicarea prezentei Convenţii" (articolul 9 § 1).
Pe lângă organele celor şapte tratate fundamentale, între care cele două
menţionate mai înainte, în cadrul ONU mai funcţionează un al doilea tip de
mecanisme, cel al Procedurilor speciale tematice; iniţiate în 1980, acestea constau în
Raportorii speciali sau Grupurile de lucru mandatate să ancheteze situaţia dintr-o
anumită ţară sau pe anumită temă; spre deosebire de sistemul tratatelor, în sistemul
procedurilor speciale nu există mecanisme de raport statal, cea mai mare parte a
informaţiilor transmise raportorilor speciali şi Grupurilor de lucru provenind de la
organizaţii neguvernamentale.
Menţionăm în acest context procedura 1503, numită astfel după numărul
Rezoluţiei din 1970 a Consiliului Economic şi Social, în baza căreia a fost stabilită,
nume păstrat şi după revizuirea din anul 2000, ca procedura confidenţială a
petiţiei/comunicării; aceasta este aplicabilă în mod universal, deoarece poate lua în
considerare comunicările împotriva oricărei ţări din lume, privind orice încălcare a
drepturilor pe baza Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, dacă este vorba
despre încălcări flagrante, constante şi sistematice, specificul acestei proceduri
constând în examinarea situaţiilor şi nu a unor petiţii/comunicări individuale. Numai
între iunie 2005 şi iunie 2006, au fost examinate mai mult de 34.000 de comunicări.
În prezent, sistemul procedural al Naţiunilor Unite de implementare a
drepturilor omului, cu interacţiunile şi influenţele sale, face obiectul unei ample
analize şi revizuiri.
Astfel, prin Rezoluţia Adunării Generale 60/251, cu care a debutat procesul de
reconstrucţie, de reformă instituţională a ONU, document care instituia Consiliul
Drepturilor Omului pentru a înlocui Comisia (paragraful 1), se prevedea (în paragraful
2) menţinerea sistemului Procedurilor Speciale, a mecanismelor şi a Procedurii
comunicării şi se sublinia, totodată, necesitatea unei revizuiri şi a unei reforme mai
largi, în special în ceea ce priveşte Procedura 1503.
Pentru terminarea procedurilor începute, Consiliul Drepturilor Omului a decis,
în prima sa sesiune, ca acest sistem al Procedurilor Speciale, ca de pildă Procedura
1503, să fie menţinut pentru un an.
În prezent, sistemul organelor tratatelor, compus din cele şapte tratate ale
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drepturilor fundamentale ale omului, care stabilesc standardele internaţionale pentru
protecţia şi promovarea drepturilor omului intră, în sfârşit, după 15 ani de tentative de
reformă, într-o dinamică a schimbării, având de depăşit: întârzierile în privinţa
rapoartelor; o anumită redundanţă în cerinţele formulate de organele tutelare,
ajungându-se uneori ca, dată fiind natura instrumentelor şi intersectarea unor zone pe
care le acoperă, rapoarte ale statelor pentru diferite organe să trateze acelaşi subiect;
diversificarea metodelor de lucru ale diferitelor organe, care pune statele în dificultate
în ceea ce priveşte adecvarea; adaptarea unor noi instrumente, care implică crearea
unor noi organe, ce trebuie luate în considerare în stabilirea normelor la nivel
mondial; întârzierile acumulate în tratarea procedurilor comunicărilor individuale.
În această situaţie, au fost avansate şi dezbătute diverse soluţii, cum ar fi
elaborarea şi aplicarea unor directive armonizate privind rapoartele pentru ansamblul
organelor create prin instrumentele privitoare la drepturile omului, astfel încât acestea
să funcţioneze ca un sistem unificat, soluţie lansată de Secretarul General în martie
2005 (în raportul său "Dans une liberté plus grande: Développement, sécurité et
respect des droits de l'homme pour tous") şi reluată de înaltul Comisar în Planul de
Acţiune 2005, "An Attempt to turn Rhetoric into Reality", care propunea un organ
permanent unificat. Reacţiile statelor şi ale organelor tratatelor au fost foarte diferite,
unele pozitive, altele ostile şi altele rezervate, explicate de temerea pierderii
specificaţiilor organelor şi a transformării organului unificat într-un tribunal la scară
internaţională.
Consultările în această privinţă continuă, dar o reformă a sistemului este
iminentă.
Este salutar faptul că reforma ONU a întărit rolul înaltului Comisar pentru
Drepturile Omului. În cadrul summit-ului mondial de la sfârşitul anului 2005, statele
membre s-au angajat să susţină acest proces, astfel încât înaltul Comisariat pentru
Drepturile Omului să răspundă mandatului său lărgit şi aşteptărilor pe măsură.
Strategiile sale — angajamentul în diferite ţări, conducere şi parteneriat — se bazează
pe supoziţia unei schimbări în sistemul de protecţie a drepturilor omului — care
trebuie să aibă loc şi la nivelul statelor, în sensul că înaintarea drepturilor omului
trebuie să fie luată în sarcină de către instituţiile naţionale, societatea civilă şi sistemul
internaţional — precum şi pe dezvoltarea mijloacelor de intervenţie.
În cea de a treia sesiune a sa (29 noiembrie — 8 decembrie 2006), Consiliul
Drepturilor Omului a hotărât pregătirea unei Durban Review Conference şi
constituirea unui Comitet ad-hoc pentru elaborarea standardelor complementare în
lupta împotriva rasismului, fie sub formă de convenţie, fie de protocol adiţional la
Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, venind să umple
golurile şi să introducă noi standarde normative, în vederea combaterii tuturor
formelor contemporane de rasism, inclusiv a incitării la ură rasială sau religioasă.
În acest cadru internaţional se situează şi problema profilajului rasial care, prin
semnalele şi eforturile unor organizaţii şi instituţii la nivel internaţional şi naţional, a
devenit mai vizibilă şi în combaterea căreia s-au făcut progrese.
Există, astfel, premizele ca, în procesul profund de înnoire prin care trece
Organizaţia Naţiunilor Unite, să se realizeze un progres de proporţii în combaterea
eficientă a discriminării rasiale, în general şi, în speţă, a profilajului rasial.
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LIBERTATEA RELIGIEI ŞI A CONVINGERILOR —
DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI
În general, prin religie se înţelege un ansamblu de dogme şi practici instituite
care au ca obiect relaţiile omului cu divinitatea. Relaţia aceasta, ca expresie profundă
a naturii umane, este în însăşi înţelegerea ei existenţială o problemă de conştiinţă şi,
de aici, şi de libertate a fiecăruia de a o exprima, indiferent de modalităţile şi practicile
ce decurg din aceasta.
În dreptul internaţional nu există, încă, o definiţie general acceptată pentru
religie sau alţi termeni legaţi de aceasta, cum ar fi religie tradiţională, culte sau secte.
Explicaţia constă în dificultatea de a găsi o definiţie exactă în sens juridic
pentru concepte de mare complexitate şi ambiguitate.
După cum se aprecia în Directivele pentru examinarea legislaţiei cu privire la
religie sau convingere, stabilite de către Biroul instituţiilor democratice şi grupul
consultativ al experţilor drepturilor omului asupra libertăţii religiei şi convingerii al
OSCE, adoptate de către Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei şi primite cu
satisfacţie de Adunarea parlamentară a OSCE în iulie 2004, o eroare comună a
definiţiilor propuse sau chiar înscrise în legislaţia multor state este aceea "de a
pretinde că credinţa în Dumnezeu este o condiţie sine qua non pentru religie". Or,
există exemple care infirmă această ipoteză, cazul budismului clasic, care nu este teist,
ori al hinduismului, care este politeist.
Aceleaşi dificultăţi apar în legătură cu termenii de cult şi sectă. În special, în
legătură cu aceasta din urmă persistă o confuzie preocupantă. După cum se arată
într-un raport (E/CN4/1998/6, para. 111-117) al titularului celui de al doilea raportor
special ONU pentru domeniul libertăţilor religioase, Abdelfatah Amor, "dacă la
origine noţiunea de sectă era neutră şi desemna o comunitate de persoane ce
constituiau o minoritate în cadrul unei religii de care s-au detaşat, în prezent această
noţiune capătă adesea o conotaţie negativă; de unde asimilarea frecventă a expresiei
sectă cu cea de pericol şi uneori atribuirea unei dimensiuni nereligioase prin
identificarea sectei ca întreprindere comercială. Este, deci, necesar să se ajungă la o
mai mare claritate în privinţa termenului de «religie», «noi mişcări religioase» şi
«întreprindere comercială». Este de importanţă primordială ca acest fenomen să fie
abordat cu obiectivitate, astfel încât să fie evitate, pe de o parte, încălcarea libertăţii
religiei şi convingerii şi, pe de altă parte, exploatarea libertăţii religiei şi convingerilor
în alte scopuri decât cele pentru care aceasta a fost recunoscută şi protejată".
Standardele internaţionale nu se referă la religie în sens izolat, ci la "religie sau
convingere", în sensul de convingeri fundamentale, adânc înrădăcinate, legate de
condiţia umană şi societate. Astfel, se consideră că ateismul şi agnosticismul, de pildă,
sunt îndreptăţite la aceeaşi protecţie ca şi credinţele religioase.
În observaţia generală nr. 22 (1993), Comitetul drepturilor omului a arătat că
termenii "convingere" şi "religie" trebuie interpretaţi într-un sens larg. "Articolul 18 al
Pactului cu privire la drepturile civile şi politice nu este limitat, în aplicarea sa, la
religiile tradiţionale sau la religiile şi credinţele care comportă caracteristici sau
practici instituţionale analoge celor ale religiilor tradiţionale. Comitetul este, deci,
preocupat de orice tendinţă de discriminare împotriva unei religii sau convingeri
oarecare, indiferent de motiv, dar în special pentru că a fost nou constituită sau pentru
că reprezintă minorităţile religioase susceptibile de a fi ţinta ostilităţii unei comunităţi
religioase dominante".
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În plus, Comitetul drepturilor omului a reafirmat că articolul 18 protejează
convingerile teiste, non teiste şi atee, precum şi dreptul de a nu profesa nicio religie
sau credinţă (par. 2). Această formulă a fost deja citată în diferite rapoarte ONU şi
este, de asemenea, utilizată în documentul final de la Madrid asupra educaţiei şcolare
în relaţia cu libertatea de religie sau de convingere, toleranţă şi nediscriminare.
(E/CH.4/2002/73, appendix).
De aceea, dacă reglementările interne cuprind definiţii sau au lacune care
exclud de la protecţie egală anumite categorii de convingeri sau credinţe, acestea
necesită revizuiri pentru eliminarea discriminărilor de orice fel.
În interpretarea în sens larg a conceptului libertate de religie şi convingere, se
înţelege, însă, că exercitarea acestei libertăţi nu poate fi supusă decât restrângerilor
prevăzute de lege şi necesare pentru protecţia securităţii, ordinii şi sănătăţii publice
sau a moralei, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale celorlalţi.
Astfel concepută, libertatea religioasă este un drept ce poate fi analizat ca un
drept civil (drept aplicabil de către stat în societatea civilă), care este, înainte de toate,
un drept natural (ataşat la persoana fiecărui cetăţean, independent de calitatea sau
conţinutul cerinţei sale).
În ceea ce priveşte conţinutul dreptului la libertatea religioasă, el cuprinde
libera adeziune la o credinţă, libera frecventare a ei precum şi libera răspândire
(difuzare) a principiilor acesteia, înseamnă "că fiecare gândeşte că trebuie să creadă în
conştiinţă în faţa conştiinţei", aşa cum preciza un jurist francez.
Pentru a fi şi a rămâne oameni liberi trebuie să trăim în adevăr, dar adevărul
înseamnă răbdare şi nu violenţă, de aceea totdeauna trebuie folosită "forţa dreptului şi
nu dreptul forţei".
Problematica identităţii religioase este inseparabilă de cea a identităţii
persoanelor care fac parte din minorităţile naţionale sau etnice, caracterizate, între
altele, şi prin specificitate religioasă, în raport cu majoritatea şi cu alte minorităţi.
În consecinţă, protecţia identităţii religioase este o parte componentă a
protecţiei identităţii persoanelor ce fac parte din minorităţi.
Religiile au fost şi rămân un element fundamental al identităţii persoanelor şi
grupurilor, precum şi un factor de coeziune a comunităţilor în care se regăsesc şi cu
care se identifică grupuri şi naţiuni.
Apartenenţa la o minoritate religioasă implică o alegere individuală. Orice
persoană indiferent de statutul ei, de faptul că este un cetăţean al statului respectiv,
este liberă să decidă dacă doreşte sau nu să facă parte dintr-un grup minoritar, iar în
caz afirmativ, din care anume.
Fiecare persoană are dreptul de a practica şi profesa propria sa religie. În
această situaţie este vorba de persoane ce fac parte dintr-un grup minoritar constituit,
ce pot practica religia sau credinţa lor individuală sau în comun, altfel spus să îşi
exercite în comun drepturile şi libertăţile lor religioase, indiferent de cetăţenia şi
statutul lor.
De altfel, spre deosebire de alte minorităţi, cele religioase se prezintă adesea
sub forma unor comunităţi organizate.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost şi rămâne un reper esenţial
atunci când este vorba de valorile comune ale umanităţii, fiind documentul care
proclamă primul, în spiritul Cartei O.N.U, şi al menirii acestei organizaţii, o concepţie
comună, un ideal comun către care trebuie să tindă popoarele şi toate naţiunile,
respectul pentru drepturile fundamentale ale omului, credinţa în demnitatea şi în
valoarea persoanei umane.
Esenţa acestei concepţii este excelent formulată în primele articole ale
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Declaraţiei: "toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi şi
trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii"; de aceea, nu
poate fi îngăduită nicio discriminare fondată pe rasă, culoare, limbă, religie, origine
naţională, rasială sau pe oricare altă deosebire.
Declaraţia consacră la art. 18 dreptul oricărei persoane la "libertatea gândirii,
conştiinţei şi a religiei", precizând totodată că acest drept "implică libertatea de a- şi
schimba religia sau convingerile precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau
convingerile, individual sau în colectiv, atât în public cât şi privat, prin învăţământ,
practici, cult şi îndeplinirea de ritualuri".
Interpretarea ce trebuie dată acestui articol, în forma sa finală, adoptată de
Adunarea generală a O.N.U., cu 48 de voturi pentru şi opt abţineri, rezultă cu claritate
din lucrările pregătitoare purtate în cadrul Comitetului de redactare. Spre deosebire de
Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789, care se oprise doar
la cuvântul religie, Declaraţia Universală din 1948 consfinţeşte libertatea gândirii, a
conştiinţei şi a religiei, lărgind astfel sfera acestui drept.
Chiar dacă libertatea conştiinţei şi a religiei sunt incluse în libertatea generală a
gândirii, s-a considerat utilă menţionarea lor în text pentru evitarea confuziilor şi a
unor eventuale neînţelegeri.
De altfel, dreptul la libertatea de gândire implică toate formele pe care aceasta
le îmbracă. Este vorba despre gândirea filosofică, morală, culturală, ştiinţifică şi
politică şi de orice altă categorie.
Dacă, în virtutea art. 28, paragrafele 2 şi 3 ale Declaraţiei în exercitarea
exterioară a acestui drept "fiecare persoană este supusă numai îngrădirilor stabilite
de lege în scopul exclusiv al asigurării recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor
celorlalţi şi în vederea satisfacerii cerinţelor juste ale moralei, ordinii publice şi
bunăstării generale într- o societate democratică", după cum nu vor putea fi exercitate
în niciun caz, contrar scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite,
libertatea interioară a conştiinţei şi religiei "este totală şi protejată .contra oricărei
restricţii". Aceasta înseamnă că nimeni, niciodată, nu poate fi obligat să profeseze o
"credinţă religioasă sau o convingere pe care nu o are".
Libertatea gândirii, arăta René Cassin, unul dintre principalii autori ai
Declaraţiei, este fundamentul tuturor celorlalte drepturi. De aceea, va trebui protejată
chiar înainte ca această gândire să fie exprimată.
Cât priveşte expresia libertăţii religioase, aceasta comportă câteva aspecte:
cultul, ritualurile, învăţământul, asocierea şi libertatea practicilor. Acest drept este,
aşadar, legat în mod implicit de alte drepturi, cum ar fi cel de asociere, de întrunire, de
liberă comunicare.
Chiar dacă aceste aspecte rezultă implicit din consacrarea, ca atare, a dreptului,
s-a considerat necesară menţionarea lor explicită, sub forma unor drepturi-garanţii,
constând în libertatea oricărei persoane de a-şi schimba precum şi de a-şi manifesta
religia sau convingerea, fie singură fie împreună cu alţii, fie în public fie în spaţiul ei
privat, prin mijloace diverse: învăţământ, practici, cult şi rituri.
Singurul dintre aceste drepturi-garanţii care a fost întâmpinat cu rezerve se
referă la libertatea schimbării religiei. Reprezentanţii unor state islamice, care s-au şi
abţinut de la vot, şi-au exprimat temerea că o asemenea prevedere ar favoriza
misionarii care sunt adesea precursorii intervenţiilor politice statale.
La rândul său, reprezentantul Greciei, care a votat în favoarea articolului, şi-a
motivat votul prin faptul că "este de la sine înţeles că textul lui nu autorizează
practicile neloiale de prozelitism".
Această abordare a libertăţii de gândire, conştiinţă şi religie a fost preluată de
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documentele ulterioare, regăsindu-se şi în art. 18 al Pactului internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice şi în alte reglementări, până la cele mai recente, între care
cele referitoare la obiecţia de conştiinţă la serviciul militar.
Reiterând prevederile Declaraţiei, art. 18 din Pact adaugă ca garanţii
interzicerea oricărei constrângeri ce ar putea aduce atingere libertăţii de a avea sau de
a adopta o religie sau o convingere la alegere, precum şi libertatea părinţilor sau a
tutorilor, după caz, de a asigura educaţia religioasă a copiilor în conformitate cu
propriile lor convingeri.
Singurele limitări la care libertatea manifestării religiei sau convingerilor poate
fi supusă sunt, conform dispoziţiilor acestui articol, acelea prevăzute prin lege şi
necesare pentru ocrotirea securităţii, ordinii şi sănătăţii publice sau moralei, ori a
libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.
Conform art. 4 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice,
statele nu pot deroga de la drepturile şi libertăţile religioase nici atunci când un pericol
public excepţional pune în pericol existenţa naţiunii.
Prevederile art. 18 se corelează cu alte dispoziţii ale pactului, cum sunt cele cu
privire la interzicerea oricărei discriminări, întemeiate "în special pe rasă, culoare,
sex, limbă, religie", sau pe orice altă deosebire, cuprinse în art. 26. şi cele din articolul
următor, 27, care consacră dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor etnice,
religioase şi lingvistice de a avea, "în comun cu ceilalţi membri ai grupului lor, viaţa
lor culturală, de a profesa şi practica propria religie sau de a folosi propria lor
limbă".
Conform Comentariului general nr. 23(50) adoptat de către Comitetul O.N.U,
pentru drepturile omului, Statele părţi nu vor restrânge drepturile prevăzute în art. 27
doar la cetăţenii proprii (5.1). Mai mult, sunt obligate să asigure recunoaşterea şi
protecţia împotriva oricărei încălcări a acestui drept, prezentând periodic rapoarte.
Poate fi necesară chiar adoptarea unor măsuri pozitive pentru protejarea
identităţii minorităţii şi a drepturilor acestui grup de a-şi dezvolta propria cultură şi
limbă şi de a practica propria religie, cu condiţia ca acestea să fie întemeiate pe criterii
obiective şi rezonabile şi să concorde cu art. 2(1) şi 26 din Pact, ambele referitoare la
nediscriminare atât în privinţa tratamentului aplicat diferitelor minorităţi cât şi
majorităţii.
Prin Protocolul facultativ al Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile
şi politice (PIDCP), Comitetul drepturilor omului a fost împuternicit să primească şi
să examineze comunicări provenite de la persoanele fizice ce pretind a fi victime ale
unor încălcări ale oricăror drepturi prevăzute în Pact, inclusiv deci a celor prevăzute în
articolele 18 şi 27. Nu insistăm asupra aspectelor practice, mărginindu-ne la
precizarea că România a ratificat Pactul încă din 9 decembrie 1974, cu doi ani înainte
de intrarea în vigoare, iar la 28 iunie 1993 şi Protocolul facultativ menţionat.
Prevederile cu privire la libertăţile religioase sunt cuprinse, de asemenea, în
toate convenţiile pentru combaterea discriminării. Între acestea, Convenţia din 1965
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia nr. 111 a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind eliminarea discriminării în domeniul
forţei de muncă şi exercitării profesiei, Convenţia UNESCO din 1960 pentru
eliminarea discriminării în domeniul educaţiei.
Cât priveşte existenţa grupurilor religioase, aceasta este protejată încă din
1948, prin Convenţia pentru prevenirea şi pedepsirea crimei de genocid.
Toate aceste Convenţii au fost ratificate de România, care şi-a asumat astfel
obligaţia respectării lor.
Lipseşte încă un document juridic de ansamblu consacrat exclusiv drepturilor
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şi libertăţilor religioase, cu toate că încă din 1962, Adunarea generală a Naţiunilor
Unite a adoptat decizia de a elabora o asemenea Convenţie. În final s-a acordat
prioritate unei declaraţii şi anume Declaraţia asupra eliminării tuturor formelor de
intoleranţă şi de discriminare bazate pe religie sau convingere, care a fost adoptată
prin Rezoluţia 36/55 din 25 noiembrie 1981. În sensul acestui document, prin termenii
intoleranţă şi discriminare se înţelege "orice distincţie, excludere, restricţii sau
preferinţă fondate pe religie sau convingere şi care are ca obiect sau ca efect
suprimarea sau limitarea recunoaşterii beneficiului sau exercitării drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate". Această definiţie este inspirată
din cea dată de Convenţia din 1965 discriminării rasiale, după cum ansamblul
documentului reiterează drepturile, principiile şi normele cuprinse în instrumentele
internaţionale, amintite mai înainte, ce au precedat-o.
Declaraţia din 1981 consacră principiul nediscriminării pe temeiul religiei sau
credinţei din partea statului cât şi a oricărei instituţii, persoane ori grup de persoane,
referindu-se la indivizi şi fără a menţiona existenţa grupurilor ori a minorităţilor
religioase. Totuşi, în aprecierea unor experţi în materie, acest document, conţinând
obligaţii de conduită de o valoare indiscutabilă, constituie, totodată, o importantă
"deschidere spre asigurarea unei anumite protecţii grupurilor religioase".
Din 1986, în fiecare an este prezentat Comisiei pentru drepturile omului un
raport asupra situaţiei respectării libertăţilor religioase.
Documentele mai recente care tratează problematica minorităţilor pun accentul
pe protecţia identităţii, fără a ignora libertăţile religioase ca atare.
Astfel, Declaraţia O.N.U, din 1992, cu privire la drepturile persoanelor care
fac parte din minorităţile naţionale sau etnice, lingvistice şi religioase înscrie
îndatorirea statelor de a "proteja existenţa şi identitatea naţională sau etnică,
culturală, religioasă şi lingvistică a minorităţilor", de a încuraja crearea de condiţii
pentru promovarea acestei identităţi şi de a adopta măsurile legislative
corespunzătoare şi orice alte măsuri necesare pentru realizarea acestor obiective (art.
1), cu precizarea că nicio prevedere a acestei Declaraţii nu poate fi interpretată ca
permiţând vreo activitate contrară scopurilor şi principiilor O.N.U., "inclusiv
egalităţii suverane, integrităţii teritoriale şi independenţei politice a statelor" (art. 4).
Acest mod de abordare se regăseşte şi pe plan regional, în documente ale
Consiliului Europei şi ale O.S.C.E.
Astfel, Convenţia cadru privind protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la
Strasbourg la 1 februarie 1995 — România fiind primul stat care a ratificat-o —
exprimă concepţia conform căreia "o societate pluralistă şi cu adevărat democratică
trebuie nu numai să respecte identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă a
fiecărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale, dar şi, deopotrivă, să creeze
condiţii corespunzătoare care să le permită să-şi exprime, să păstreze şi să dezvolte
această identitate". Religia este recunoscută ca unul din elementele esenţiale ale
identităţii persoanelor ce fac parte din minorităţi.
Reiterând principiile şi normele cuprinse în documentele cu caracter universal
şi în Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, Convenţia cadru face un important pas înainte în special la nivelul
garanţiilor; între acestea, dreptul de a înfiinţa instituţii, organizaţii şi asociaţii
religioase, de a deţine şi folosi materiale religioase, şi de a avea activităţi de educaţie
religioasă în limba maternă. De asemenea, măsuri de încurajare, în sarcina Statelor
părţi, prin educaţie şi cercetare, a cunoaşterii, alături de cultură, istorie şi limbă, a
religiei, atât a minorităţilor cât şi a majorităţii.
Prin Convenţie se instituie un mecanism de supraveghere, Statelor părţi
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revenindu-le obligaţia de a transmite Secretarului general al Consiliului Europei
informaţii complete asupra măsurilor legislative şi de altă natură adoptate în aplicarea
angajamentelor, în interval de un an de la intrarea în vigoare a Convenţiei şi apoi
periodic, precum şi informaţii suplimentare ori de câte ori Comitetul de Miniştri,
însărcinat să vegheze la aplicarea acestui document, le va solicita.
Atât Declaraţia O.N.U., din 1992, cât şi Convenţia cadru a Consiliului Europei
şi documentul de la Copenhaga al OSCE conţin prevederi referitoare la dreptul de a
stabili şi menţine contacte libere şi paşnice peste frontiere cu persoane aflate în mod
legal în alte state, în special cu acelea având o identitate comună.
Principiile internaţionale din domeniul drepturilor omului, inclusiv cele
referitoare la libertatea credinţelor religioase, au fost asimilate pe plan intern, în
Constituţia României. Libertatea conştiinţei este garantată, dar ea trebuie să se
manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc. Conform art. 29 referitor la
libertatea conştiinţei, "libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea
credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă". Celelalte prevederi ale
art. 29 conţin dispoziţii — garanţii explicite conform cărora: nimeni nu poate fi
constrâns să adere la o credinţă religioasă sau să adopte opinii contrare convingerilor
sale; cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii; ele sunt
autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia inclusiv prin înlesnirea
asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri şi orfelinate; în
relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire
religioasă.
În sfârşit, părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura educaţia minorilor, a căror
răspundere le revine, potrivit propriilor convingeri.
Dispoziţiile art. 29 se corelează cu alte prevederi cuprinse în Titlul II al
Constituţiei, în special cu cele ce înscriu şi garantează libertatea de exprimare, de
asociere şi dreptul de învăţătură.
Articolul 32(7), de pildă, conţine o prevedere specifică, conform căreia statul
român asigură libertatea învăţământului religios potrivit cerinţelor specifice fiecărui
cult, iar în şcolile de stat învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.
Mai mult, conform art. 20, dispoziţiile Constituţiei privind drepturile şi
libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care România este
parte iar în caz de neconcordanţă între acestea şi legile interne, prioritatea revine
reglementărilor internaţionale.
Toate tratatele ratificate de statul român, inclusiv, deci, cele ce conţin
dispoziţii privitoare la drepturile şi libertăţile religioase, menţionate mai înainte, fac
parte, potrivit art. 11, din dreptul intern.
În concluzie, drepturile şi libertăţile religioase pe plan internaţional şi intern
pot fi grupate în libertatea de alegere a religiei, libertatea educaţiei religioase şi
drepturile de manifestare a religiei. Dacă libertatea de alegere a religiei sau credinţei
este absolută, exercitarea drepturilor ce ţin de manifestarea religiei poate fi supusă
unor limitări, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute de lege şi să fie necesare pentru
protecţia siguranţei, ordinii şi sănătăţii publice, a moralei sau a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale altor persoane. Libertatea educaţiei religioase implică
atât libertatea de alegere ce se înscrie în libertatea de alegere a religiei şi este prin
urmare absolută, cât şi forme de manifestare a religiei, ce pot fi supuse unor restricţii,
în sensul arătat mai sus, adaptate specificului categoriei de vârstă.
În cadrul OSCE s-a ajuns la un larg consens cu privire la limitele dreptului la
libertatea religiei sau convingerii formulat în instrumentele internaţionale aplicabile.
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Valorile fundamentale care stau la temelia standardelor internaţionale pentru
libertatea religiei şi credinţei, care trebuie avute în vedere în elaborarea legislaţiei
interne în materie, evidenţiate în Directivele pentru examinarea legislaţiei cu privire la
religie sau convingeri, menţionate mai sus, sunt următoarele:
Libertatea internă (forum internum). Spre deosebire de manifestările religiei,
dreptul la libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei care ţine de forum internum este
absolut şi nu poate fi supus restricţiilor. În consecinţă, nu sunt permise, de pildă,
prevederi legale care să mandateze dezvăluirea credinţelor religioase împotriva
voinţei.
Protecţia forum internum include dreptul, recunoscut în Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului (art. 18) şi în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (art.
9), de a schimba religia sau credinţa. În această privinţă, Comentariul general nr.
22/48 cu privire la art. 18 al PIDCP al Comitetului ONU pentru Drepturile Omului,
"libertatea de a avea sau a adopta o religie atrage după sine în mod necesar libertatea
de a-ţi alege o religie sau o credinţă, inclusiv, între altele, dreptul de a-ţi înlocui religia
sau credinţa cu o alta sau de a adopta un punct de vedere ateist, precum şi dreptul de
a-ţi păstra religia sau credinţa".
Libertatea externă (forum externum). Conform art. 18.1 al PIDCP, oricine
are libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, individual sau în comun, atât
în public cât şi în particular, prin cult şi îndeplinirea riturilor, prin practici şi prin
învăţământ. Această sferă largă de manifestări protejate atât pentru indivizi cât şi
pentru comunitate, spre deosebire de libertatea internă, poate fi restricţionată, dar
numai în condiţiile înscrise în clauzele limitative aplicabile.
Egalitatea şi nediscriminarea. Intră în obligaţia statelor de a respecta şi de a
asigura tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia lor dreptul la libertatea religiei sau
convingerii fără niciun fel de deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau
convingere, opinii politice sau de altă natură, avere, naştere sau alt criteriu.
Neutralitatea şi imparţialitatea. În hotărârea pronunţată în cazul Biserica
Metropolitană a Basarabiei împotriva Moldovei, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului aprecia că "în exprimarea puterii sale de reglementare ... în relaţiile sale cu
diferite religii, culte şi credinţe religioase, rolul autorităţii este nu de a îndepărta cauza
tensiunilor prin eliminarea pluralismului, ci de a asigura ca grupurile aflate în
rivalitate să se tolereze reciproc". Este exclusă aprecierea de către stat a legitimităţii
credinţelor religioase sau a modului în care aceste credinţe sunt exprimate precum şi
favorizarea unor anumiţi lideri sau organe ale unor comunităţi religioase divizate.
În consecinţă, implicarea unei autorizaţii ecleziastice recunoscute în procedura
de acordare a autorizării sau înregistrării, acolo unde asemenea proceduri există,
contravine prevederilor art. 9 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Caracterul non-coercitiv constă în protecţia împotriva practicilor care fac uz
de o constrângere ce depăşeşte limitele normale ale persuasiunii, "fie prin
determinarea prin metode improprii a unor persoane de a-şi schimba religia sau
credinţa fie prin împiedicarea prin metode improprii a unei persoane de a-şi schimba
religia sau credinţa". Această cerinţă presupune inclusiv protecţia legală împotriva
unor practici precum mită sau alte ademeniri materiale şi se extinde şi asupra unor
prevederi legislative care se referă, de pildă, la depunerea de jurăminte, sau alte
practici impuse de stat care forţează o persoană să exprime sau să adopte credinţe ce
contravin celor împărtăşite de acea persoană.
Drepturile părinţilor şi tutorilor de a asigura copiilor lor o educaţie morală
şi religioasă în conformitate cu propriile lor convingeri trebuie protejate de către stat
astfel încât să se asigure, totodată, protecţia drepturilor fiecărui copil la libertatea
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religiei şi credinţei conform evoluţiei sale. La acest aspect se referă explicit art. 5 din
Declaraţia ONU din 1981 şi art. 14 din Convenţia cu privire la drepturile copilului.
Problema constă în asigurarea prin legislaţie a unui echilibru între drepturile
părinţilor şi autonomia copilului pentru realizarea interesului superior al copilului. În
absenţa unui standard internaţional în ceea ce priveşte vârsta de la care copiii pot opta
liber, în reglementările legale interne este necesară raportarea la alte drepturi şi
libertăţi care implică unele condiţii de vârstă (căsătorie, vot etc).
Toleranţă şi respect. În respectul datorat demnităţii umane, simpla toleranţă
nu este suficientă ci este necesar un climat de respect real. Conform Principiului 16(b)
din Documentul final al OSCE de la Viena, statele vor "favoriza un climat de
toleranţă şi respect reciproc între credincioşi şi cei fără credinţă". Este de dorit ca
educarea şi formarea în acest spirit să facă obiectul unor prevederi statutare.
Dreptul la asociere. Principiul 16(c) din Documentul final de la Viena
recunoaşte importanţa dreptului de a dobândi şi a menţine personalitatea juridică.
Chiar dacă unele grupuri religioase au obiecţii faţă de procedurile de înregistrare
oficială şi pot opta să nu se înregistreze, majoritatea comunităţilor religioase preferă
să obţină personalitate juridică. Curtea Europeană a Drepturilor Omului recunoaşte,
printr-o serie de hotărâri, că accesul la un asemenea statut este unul din principalele
aspecte ale dreptului la asociere.
Dreptul la reparaţii efective se referă la părţile care au revendicări în
domeniul religios şi îşi au suportul într-o serie de norme internaţionale precum cele
înscrise în art. 2 din PIDCP referitor la obligaţia statelor de a pune în practică normele
înscrise în dreptul internaţional al drepturilor omului şi în art. 6(1) şi 13 din Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului care cer asigurarea unor astfel de reparaţii.
Important este ca organizaţiilor religioase să le fie asigurate hotărâri prompte
la sesizările depuse şi dreptul la recurs.
Celebrarea de curând, la 25 noiembrie 2006, a 25 de ani de la adoptarea
Declaraţiei Naţiunilor Unite din 1981 asupra eliminării tuturor formelor de intoleranţă
şi discriminare bazate pe religie sau convingeri, prilejuieşte o necesară reexaminare a
acestui document din perspectiva evoluţiilor ce au avut loc în acest interval de timp şi
se află în plină desfăşurare.
Avem în vedere, în primul rând, faptul că trăim într-o societate mondializată.
Aceasta implică contacte şi chiar ciocniri mai frecvente şi mai intense decât înainte. În
acest context, Declaraţia, care este fondată pe convingerea că libertatea religioasă este
un drept fundamental al omului, oferă o soluţie pentru combaterea intoleranţei.
Conflictele între civilizaţii, conflicte armate dintre state sau războaie civile au
drept cauză şi intoleranţa religioasă chiar şi atunci când nu este folosită decât ca
pretext. Mai mult decât atât, ar trebui să ne îndreptăm atenţia, în mai mare măsură,
asupra rolului pacificator pe care dreptul la credinţe şi convingeri, chiar când sunt
opuse, îl poate avea în rezolvarea conflictelor de altă natură (economice, ideologice
sau etnice) ce au loc în diferite puncte ale globului. Să nu se uite faptul că, adeseori,
combatanţii aparţin aceloraşi credinţe şi în orice caz unor religii care ar trebui să
găsească un limbaj comun şi, de ce nu, obiective comune.
La 25 de ani de la adoptarea Declaraţiei, normele înscrise îşi păstrează
valabilitatea. Lista drepturilor cuprinsă în art. 6 a constituit o contribuţie la stabilirea
cadrului juridic internaţional şi a oferit un reper în elaborarea unor instrumente şi
directive internaţionale precum Convenţia cu privire la drepturile copilului şi
Convenţia asupra protecţiei drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi a membrilor
familiilor lor. De asemenea, observaţia generală nr. 22 din 1993 a Comitetului
drepturilor omului care interpretează art. 18 din Pactul cu privire la drepturile civile şi

132

politice constituie un termen constant de referinţă în abordarea problematicii libertăţii
de religie şi credinţă de către guverne şi organizaţii neguvernamentale.
Dispoziţiile dreptului internaţional al drepturilor omului aplicabile în domeniu
şi care servesc ca repere juridice în analiza şi evaluarea situaţiilor concrete se
grupează tematic în câteva categorii principale şi anume: elementele dreptului la
libertatea religiei sau convingerii; discriminarea bazată pe criteriul religiei sau
convingerii; protecţia grupurilor vulnerabile, în special femei, copii, refugiaţi,
membrii ai minorităţilor şi persoane private de libertate, relaţia dintre libertatea
religiei şi a convingerii şi celorlalte drepturi fundamentale.
Pe lângă aspectele individuale şi colective ale libertăţii religiei şi convingerii, o
atenţie specială trebuie acordată prevenirii discriminării. Chiar dacă cu cinci ani în
urmă, un pas important în acest sens a fost făcut prin adoptarea la Madrid a
Documentului final al Conferinţei consultative asupra educaţiei şcolare în relaţia cu
libertatea de religie şi convingere, toleranţă şi nediscriminare, punerea în practică a
dispoziţiilor Declaraţiei are nevoie de un nou impuls în scopul elaborării unor strategii
pentru definirea mijloacelor de prevenire a intoleranţei religioase şi a discriminării
bazate pe religie şi de promovare a libertăţii religiei şi a convingerii prin educaţie.
De altfel, raportul din 26 decembrie 2006 (A/HRC/4/21) cu privire la aplicarea
Rezoluţiei nr. 60/251 a Adunării Generale a ONU din 15 martie 2006, intitulată
Consiliul drepturilor omului, elaborat de Raportoarea specială asupra libertăţii
religioase şi de convingere, dna Asma Jahangir (numită în această funcţie din 2004),
raport distribuit la sfârşitul lunii ianuarie 2007, se încheie cu o concluzie alarmantă şi
anume: la 25 de ani de la adoptarea Declaraţiei, protecţia libertăţii de religie şi
convingere şi aplicarea acestui document internaţional rămâne, încă, un deziderat
pios. În această privinţă, Raportoarea atrage atenţia asupra necesităţii urgente de a se
combate cauzele profunde ale intoleranţei şi discriminării şi de a rămâne vigilenţi în
legătură cu situaţia libertăţii de religie şi convingere în lume. De importanţă crucială
este, de asemenea, depolitizarea problemelor din acest domeniu şi plasarea dezbaterii
în contextul drepturilor omului.
Mandatul raportorului special a fost instituit în urmă cu douăzeci de ani, în
1986, în aplicarea rezoluţiei 1986/20 a Comisiei drepturilor omului, iniţial sub
denumirea de Raportor special asupra intoleranţei religioase, schimbată în anul 2000,
de către Comisie cu aprobarea Consiliului Economic şi Social (decizia 2000/261), în
Raportor asupra libertăţii religiei şi convingerii.
Noua denumire, adoptată la propunerea titularului celui de al doilea mandat de
raportor special, Abdulfatah Amor, înglobează nu numai religiile ci şi convingerile
precum agnosticismul, gândirea liberă, ateismul sau raţionalismul.
Amintim că în 1981 reprezentantul Belgiei în cea de a treia Comisie a
Adunării Generale a ONU, dl Yaap A. Walkate, afirma pe drept cuvânt că drumul
spre adoptarea Declaraţiei a fost unul "lung, dificil şi plin de capcane". Obstacolele
întâmpinate au împiedicat şi continuă să împiedice elaborarea unei convenţii asupra
toleranţei religioase. În acesta situaţie, adoptarea în cele din urmă a Declaraţiei, ce
poate fi calificată ca un vast compromis istoric, a reprezentat .un succes.
Cu toate progresele făcute de atunci, drumul pentru aplicarea dispoziţiilor sale
rămâne, în continuare, unul "lung, dificil şi plin de capcane".
Aşa cum se arată în Declaraţia de la Praga cu privire la libertatea religioasă şi
de convingere, adoptată la 25 noiembrie 2006 (de către 350 de participanţi,
reprezentând guverne, organizaţii neguvernamentale, comunităţi religioase, experţi şi
universitari) la celebrarea oficială a documentului internaţional din 1981, "considerăm
că este esenţial pentru guverne şi organizaţiile internaţionale, precum Organizaţia
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Naţiunilor Unite şi numeroase organizaţii regionale, să acorde prioritate protecţiei
libertăţii religiei şi convingerilor şi eradicării oricărei forme de intoleranţă sau
discriminare bazată pe religie sau credinţă".
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DE LA DIVERGENŢĂ LA CONVERGENŢĂ, PRIN
DIALOG ŞI CUNOAŞTERE
Domeniul, pe cât de sensibil pe atât de important, al drepturilor omului, în care
consensul este, poate, cel mai greu de realizat, drepturile persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale suscită, prin complexitatea problematicii şi reverberarea
tensiunilor politice, vii dezbateri.
Dificultăţile demersului de identificare a unui numitor comun, a unor soluţii
juridice general acceptabile pentru state, având ca parte integrantă respectarea
standardelor şi aplicarea obligaţiilor asumate în condiţii de extraordinară diversitate,
se reflectă într-o multitudine de puncte de vedere şi opinii. Acestea alimentează şi se
alimentează din formulările prudente, deschise interpretărilor şi adaptărilor la situaţii
diferite ale reglementărilor internaţionale.
În materia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor, diferenţele şi chiar
divergenţele se fac simţite îndată ce se trece dincolo de nivelul principiilor,
incontestabile, la abordările concrete, mai cu seamă atunci când argumentele sunt
selectate cu subiectivism ori, chiar lipsesc cu desăvârşire, fiind înlocuite prin violenţe
de limbaj şi nu numai.
Or, drumul de la divergenţă la convergenţă trece obligatoriu prin dialog şi
cunoaştere. O cunoaştere ştiinţifică, singura care presupune rigoare, claritate,
aprofundare, temei în multitudinea aspectelor şi implicaţiilor ei, precum şi respectul
pentru adevăr.
Iată de ce este necesară luarea în considerare a câtorva repere de ordin ştiinţific
din domeniul drepturilor omului, de natură să servească la restabilirea adevărului şi la
o abordare corectă a problematicii. Dimensiunea istorică rămâne, desigur, în seama
specialiştilor, referirile la această materie fiind strict limitate.
Din perspectiva drepturilor omului, această problemă se situează în sfera de
acţiune a principiilor egalităţii şi nediscriminării, a drepturilor specifice minorităţilor,
a libertăţii de conştiinţă şi a altor drepturi şi libertăţi conexe.
Drepturile specifice la cultură proprie, la folosirea limbii materne şi de a
profesa şi practica propria religie, din a căror exercitare rezultă protecţia dreptului la
identitate, decurg din principiul esenţial al egalităţii şi nediscriminării.
De aici, analiza aprofundată a normelor şi standardelor general acceptate ne
conduce la următoarele concluzii:
— Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să aibă posibilitatea şi
garanţiile necesare în cadrul statelor ai căror cetăţeni sunt, să se bucure de propria
cultură, să profeseze şi să practice propria lor religie, să utilizeze propria limbă în
cadru privat şi în public, liber şi fără nicio imixtiune sau discriminare; toate aceste
drepturi şi libertăţi sunt recunoscute ca având un caracter individual, deci decurgând
din demnitatea şi libertatea naturală proprii fiecărei persoane umane;
— Pe de altă parte, punerea în practică a acestor drepturi şi libertăţi individuale
nu autorizează nicio activitate care ar putea afecta integritatea teritorială, unitatea şi
independenţa politică a statelor.
În ciuda solidităţii şi acceptării generale a acestui cadru fundamental, asistăm
încă, pe alocuri, la tentative de zdruncinare a acestuia prin idei şi concepte ce nu se
regăsesc de fel în instrumentele interstatale în materie.
Chiar dacă asemenea aserţiuni nu găsesc audienţa scontată de către
"antreprenorii etnici" sau "antreprenorii conflictelor" care le propagă, ele rămân
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periculoase în multe privinţe, fiind, în plus, purtătoare de neîncredere şi ură între
diverse comunităţi etnice, religioase şi lingvistice şi mascând, adesea, pretenţii
teritoriale, obiective de destabilizare a unor ţări sau regiuni şi subregiuni întregi.
Iată de ce, cea mai bună modalitate de a combate asemenea aserţiuni ne pare
aceea de a accentua cu mai multă forţă normele şi standardele convenite. Experienţa
ţărilor occidentale de după cel de al doilea război mondial demonstrează elocvent că
în societăţile naţionale care se preocupă de dezvoltarea lor politică, economică şi
socială "antreprenorii etnici" nu găsesc teren propice obiectivelor lor destabilizatoare.
De asemenea, ar trebui să ne aplecăm mai mult asupra îndatoririlor persoanelor
aparţinând minorităţilor decurgând din calitatea lor de cetăţeni ai unui stat, de
componenţi ai societăţilor civile în care trăiesc.
Avem în vedere faptul că în concordanţă cu realităţile complexe din lumea
contemporană şi dispoziţiile cuprinse în instrumentele internaţionale, universale şi
regionale trebuie să se facă o distincţie între apartenenţa la o minoritate etnică, una
lingvistică sau una religioasă. Chiar dacă în multe situaţii acestea coincid în cadrul
unor colectivităţi, există şi situaţii diferite în care, din cauza unor particularităţi ale
evoluţiei istorice există o ruptură între apartenenţa etnică, cea lingvistică şi cea
religioasă. Mai exact: dacă spunem că românii sunt ortodocşi, nu trebuie să înţelegem
prin aceasta că toţi românii sunt ortodocşi. Din punct de vedere etnic, în România, ei
aparţin majorităţii, iar unii dintre ei aparţin unei minorităţi religioase.
Consecventă scopurilor şi principiilor enunţate în Carta sa, care prevede un
efort colectiv pentru consolidarea relaţiilor amicale între naţiuni, înlăturarea
ameninţărilor la adresa păcii şi promovarea cooperării internaţionale în rezolvarea
problemelor de ordin economic, social, cultural şi umanitar, ca şi dezvoltarea şi
încurajarea respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, ONU
consideră — aşa cum se precizează în Declaraţia Mileniului, adoptată de Adunarea sa
Generală la 18 septembrie 2000 — că una dintre valorile fundamentale pentru relaţiile
internaţionale o reprezintă toleranţa. În respectul acestei valori, devine necesară
promovarea unei culturi a păcii şi dialogului între civilizaţii. Ea presupune respectul
reciproc între oameni, în toată diversitatea credinţelor, culturilor şi limbilor lor,
precum şi respectul diferenţelor, care nu trebuie nici reduse, nici reprimate, ci
considerate ca un bun preţios al umanităţii.
Mondializarea atrage după sine o mai mare interacţiune între culturi şi
civilizaţii şi multiplicarea relaţiilor între popoare şi persoane din diverse părţi ale
globului.
Totodată, toleranţa şi respectul diversităţii reprezintă valori esenţiale în
promovarea şi protecţia universală a drepturilor omului.
Dialogul între civilizaţii nu este un concept integral nou deoarece a fost
precedat de noţiuni similare sau complementare prin obiectivele şi valorile lor, fapt
atestat de documente recente asupra culturii toleranţei şi culturii păcii. (V. Rezoluţia
48/126, prin care Adunarea Generală a proclamat 1995 Anul Naţiunilor Unite pentru
toleranţă, Declaraţia de principii asupra toleranţei — A/51/201, definită prin art. 1 ca
fiind "respectul, acceptarea şi aprecierea bogăţiei infinite a culturilor lumii noastre, a
modelelor şi manierelor de a ne exprima în calitate de fiinţe umane ... Toleranţa este
armonia în diferenţă"). Toleranţa este un principiu dinamic şi se sprijină pe
recunoaşterea drepturilor fundamentale ale persoanei şi pluralismul cultural.
Principiile amintite au permis trecerea de la o atitudine de reacţie la una de
prevenire.
Cultura prevenirii trece prin toleranţă dar implică mai mult: stimularea
dialogului, de natură să atace cauzele profunde ale conflictelor înainte ca acestea să se
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amplifice şi să ia forme periculoase.
Din fericire, aşa cum nu este un concept integral nou, dialogul nu este nicio
practică nouă, ci una cu rădăcini istorice vechi. În aceste condiţii, se întâmplă frecvent
ca oamenii să conserve nestinsă "flacăra dialogului", în pofida unor bariere reale sau
artificiale dintre ei.
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DREPTURILE FEMEII ÎN REGLEMENTĂRILE
INTERNAŢIONALE
Mişcările feministe de pretutindeni au dovedit de mult înţelegerea faptului că,
pentru a deveni realităţi, dreptatea şi echitatea trebuie să facă mai întâi obiectul unei
lupte dârze, iar progresele considerabile înregistrate de drepturile omului, în general,
se datorează unor eforturi conjugate având ca avanpost Organizaţia Naţiunilor Unite.52
Organizaţia Naţiunilor Unite a militat, încă de la crearea sa, pentru consacrarea
şi traducerea în viaţă a principiului egalităţii, fără deosebire de rasă, sex (s.n.), limbă
şi religie, înscris din 1945 în Carta sa.53
În decursul celor aproape 60 de ani de activitate, înaltul for internaţional a
jucat şi continuă să joace un rol decisiv în înaintarea spre realizarea egalităţii de jure,
prin crearea şi perfecţionarea cadrului juridic internaţional şi a egalităţii de facto,
printr-o continuă sensibilizare a opiniei publice şi a autorităţilor statale la actele
discriminatorii faţă de femei.54
Nu este întâmplător faptul că una dintre primele comisii create în sistemul
O.N.U., din 1946, a fost Comisia pentru condiţia femeii, principalul organism
interguvernamental pentru problemele privind femeile, însărcinat cu elaborarea de
rapoarte şi recomandări pentru promovarea femeii în domeniul economic, social,
politic şi educaţional şi totodată cu funcţia de "conştiinţă universală" şi protejare a
drepturilor femeii. Numărul membrilor acesteia şi respectiv al guvernelor reprezentate
a crescut considerabil, ceea ce semnifică nu numai lărgirea organizaţiei, ci şi
implicarea mai amplă a statelor în problematica specifică a drepturilor femeii.
Adoptată prin Rezoluţia nr. 217 A (III) din 10 decembrie 1948 a Adunării
Generale a O.N.U, cu sublinierea că reprezintă "un ideal de atins" Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului a dobândit, în timp, recunoaşterea ca document
fundamental de referinţă, ce "exprimă concepţia comună pe care o au popoarele din
lumea întreagă asupra drepturilor inalienabile şi inviolabile inerente tuturor membrilor
familiei umane şi constituie o obligaţie pentru membrii comunităţii internaţionale."
Punct de plecare al unei vii dezbateri a drepturilor omului, Declaraţia fost
urmată de adoptarea unor instrumente internaţionale cu caracter regional sau universal
de mare însemnătate55. Între acestea: Convenţia europeană a drepturilor omului
(1950), Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice (1966), consfinţind
principiul egalităţii în ceea ce ne-am obişnuit să numim drepturi fundamentale:
dreptul la viaţă, la libertate, la siguranţa persoanei, la vot, la participarea la viaţa
publică şi politică şi Pactul asupra drepturilor economice, sociale şi culturale (1966),
aşa numite de a doua generaţie — care gravitează în jurul dreptului la muncă,
remuneraţie suficientă, sănătate, securitate socială, educaţie, viaţă culturală etc.,
premise necesare pentru consacrarea, ulterior, a drepturilor de "a treia generaţie" la
dezvoltare, pace, mediu sănătos, recunoscute împreună ca un set indivizibil şi care se
refuză ierarhizărilor după criteriul importanţei.56
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Cu toate că prin Declaraţia Universală s-a specificat în mod clar că nimeni nu
poate fi supus discriminării după criteriul sexului iar instrumentele internaţionale
adoptate ulterior au recunoscut implicit sau explicit principiul egalităţii, situaţia reală
a femeii a demonstrat că aceste prevederi necesare nu sunt şi suficiente pentru a
produce o ameliorare constantă.
În nenumărate rânduri, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale ale
femeilor, mişcările feministe din diverse ţări ale lumii, din ce în ce mai concertate, au
sesizat dihotomia existentă între drepturile omului şi drepturile femeilor, considerate
în general ca cetăţeni de categoria a doua. Este şi motivul pentru care au cerut, în mod
energic, comunităţii internaţionale adoptarea unor reglementări care să asigure
protecţia într-o manieră specifică şi efectivă, astfel încât egalitatea proclamată a
sexelor să poată deveni o realitate.57
O contribuţie decisivă în impulsionarea instaurării egalităţii în drepturi pentru
femei o reprezintă adoptarea, după cinci ani de consultări purtate în diverse grupuri de
lucru şi în Comisia pentru condiţia femeii, de către Adunarea Generală a O.N.U., la 18
decembrie 1979, a Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă
de femei — CEDAW. În accepţiunea conferită de Convenţie, sintagma discriminarea
faţă de femei, se defineşte prin "orice distincţie, excludere sau restricţie bazată pe sex
care are ca efect sau ca scop anularea recunoaşterii, folosirii sau exercitării de către
femei (...) a drepturilor omului". Acest document de importanţă deosebită, cuprinzând
30 de articole cu forţă obligatorie, enunţă principiile internaţionale acceptate şi
prevede măsuri destinate asigurării egalităţii în drepturi a femeilor din întreaga lume,
indiferent de situaţia lor matrimonială, în domeniile politic, economic, social, cultural
şi civil. Este vorba, în speţă, despre accesul la viaţa politică şi publică, la educaţie în
condiţii de egalitate cu bărbaţii, nediscriminarea în materie de ocupaţie şi remuneraţie,
îngrijirea sănătăţii, păstrarea locului de muncă în cazul căsătoriei sau al maternităţii,
modificarea schemelor şi a modelelor socio-culturale învechite, bazate pe ideea
inferiorităţii femeii.
Convenţia prevede obligaţia juridică pentru statele părţi de a recunoaşte
femeilor o capacitate juridică identică cu cea a bărbaţilor şi de a considera nule orice
contracte sau alte instrumente private cu efecte juridice contrare acestui principiu.
Referitor la viaţa familială, Convenţia pune accentul pe principiul egalităţii
responsabilităţilor femeilor şi bărbaţilor şi subliniază necesitatea (stringentă, în special
în condiţiile actuale din ţările în tranziţie, între care şi România) dezvoltării serviciilor
sociale în măsură să degajeze cuplul de unele obligaţii spre a putea participa la viaţa
profesională şi la cea publică.
O atenţie deosebită este acordată problematicii specifice femeilor din mediul
rural, tratată într-un articol distinct (art. 14).
Aplicarea Convenţiei este susţinută prin instituirea mecanismelor
internaţionale de supraveghere. Astfel, statelor părţi le revine datoria de a prezenta
rapoarte — în anul imediat următor adoptării, apoi la fiecare patru ani, ca şi la cerere
— "asupra măsurilor de ordin legislativ, judiciar, administrativ sau de alt ordin, pe
care le-au adoptat în aplicarea dispoziţiilor prezentei Convenţii şi asupra progreselor
realizate în această privinţă" (art. 18). Examinarea acestor rapoarte revine în sarcina
Comitetului pentru eliminarea discriminării faţă de femei, constituit (iniţial din 18
membri) din 23 experţi, propuşi şi aleşi de către statele părţi dintre persoane de o
înaltă autoritate morală şi competenţă în domeniu (art. 17).
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Adoptată şi deschisă spre semnare de către Adunarea Generală a O.N.U. la 18
decembrie 1979, Convenţia a intrat în vigoare la 3 septembrie 1981. România s-a aflat
printre primele 20 de state care au ratificat-o, la 26 noiembrie 1981, înaintea unor
state care doar o semnaseră (ex.: S.U.A., Olanda, Elveţia). Chiar dacă primele
rapoarte din partea ţării noastre au fost prezentate cu întârziere (1987, 1992 şi 1998)
sunt evidente eforturile făcute pentru aplicarea prevederilor Convenţiei. Mai mult, în
1990 au fost retrase rezervele formulate în trecut faţă de unele articole care vizau
jurisdicţia obligatorie a Curţii Internaţionale de justiţie.
De asemenea, România este parte la Convenţia privind drepturile politice ale
femeii, ratificată în 1954, la Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite, ratificată în
1960, la Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru
căsătorie şi înregistrarea căsătoriilor, ratificată în 1992, la Convenţia asupra
drepturilor copilului ca şi la alte convenţii în domeniul drepturilor omului care conţin,
direct sau indirect, dispoziţii cu privire la statutul femeii.
Din septembrie 1993, România a aderat la Statutul Consiliului Europei ce
accentuează, între altele, obligaţia protecţiei juridice împotriva discriminării bazate pe
sex, ce decurge din ratificarea, în timp, a unor importante reglementări cu caracter
regional.
Redactată într-o epocă în care societatea europeană nu era încă pregătită să
accepte ideea unui tratament juridic egal pentru femei şi bărbaţi, Convenţia europeană
a drepturilor omului (1950), fără a consacra în mod expres, asemenea Pactelor
O.N.U., adoptate ulterior, principiul egalităţii cu aplicare la acest domeniu, se limita
să interzică, în articolul 14, "distincţia" bazată, între altele, pe sex.
Dar, în decursul activităţii sale de apărător al drepturilor omului şi al
democraţiei, Consiliul Europei s-a preocupat tot mai intens de promovarea egalităţii şi
eliminării discriminării.
Dacă într-o primă etapă şi-a îndreptat atenţia cu precădere asupra statutului
juridic şi situaţiei profesionale a femeii, din 1979 acest for regional a trecut la o
abordare globală a problemei egalităţii, instituind totodată Comitetul european pentru
egalitatea dintre femei şi bărbaţi (CEEG), cu atribuţii de conducere, organizare şi
stimulare a activităţilor specifice.
Între principalele probleme luate în studiu şi repertorizate într-un Program de
acţiune pentru promovarea egalităţii, s-au numărat situaţia femeilor în viaţa politică,
remedii şi sancţiuni în caz de discriminare, egalitatea în educaţie şi violenţa împotriva
femeilor.58
În acest context, Protocolul nr. 7 al Convenţiei europene a drepturilor omului,
deschis spre semnare în noiembrie 1984, includea principiul egalităţii soţilor în
privinţa drepturilor şi responsabilităţilor în cadrul căsătoriei.
Patru ani mai târziu, în 1988, Comitetul Miniştrilor adopta, pe baza unei
propuneri a CEEG, Declaraţia asupra egalităţii între femei şi bărbaţi în care se
sublinia că orice încălcări prin practici discriminatorii ale acestui principiu, afirmat ca
drept fundamental în numeroase instrumente, "constituie obstacole în recunoaşterea şi
exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului."
În consecinţă, de aici înainte problema egalităţii a fost integrată în domeniul
activităţilor consacrate drepturilor omului. Mai mult, ca expresie a importanţei sporite
acordate de Consiliu promovării drepturilor femeii, CEEG a fost ridicat la rangul de
Comitet director.
Subliniind legătura dintre egalitate şi democraţie, Comitetul a elaborat, pe baza
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unor studii ample, conceptul democraţiei paritare precum şi strategii vizând sporirea
numărului de femei la nivelurile de decizie. Consacrată acestei teme, Conferinţa
"Egalitate şi democraţie: utopie sau sfidare", care s-a desfăşurat la Strasbourg în
februarie 1995, a reprezentat o contribuţie a Consiliului Europei la pregătirea celei
de-a patra Conferinţe mondiale privind femeile, ce a avut loc la Beijing în luna
septembrie a aceluiaşi an.
Reflectând asemenea preocupări, documentele europene, adoptate în decursul
timpului, oferă un cadru normativ minimal statelor care recunosc egalitatea de gen ca
un principiu fundamental.
Egalitatea între femei şi bărbaţi în materie de muncă şi profesie este înscrisă în
art. 1, alin. 2 şi art. 4, alin. 3, ale Cartei Sociale Europene, adoptată la Torino în 1961
cu menirea de a completa reglementările Convenţiei europene a drepturilor omului, şi
în art. 1 al Protocolului adiţional, din 1988, al Cartei.
Mecanismul de control al Cartei prezintă avantajul de a permite guvernelor
ţărilor contractante să joace un rol pozitiv în impulsionarea dezbaterilor şi soluţiilor,
stimulând cunoaşterea, în urma discuţiilor din Comitetul guvernamental, a
experienţelor naţionale în domeniu.
Potrivit Comitetului guvernamental, alin. 2 al art. 1 din Cartă impune părţilor
contractante obligaţia de a elimina toate formele de discriminare în muncă. Acestea
trebuie să excludă progresiv prevederile din legislaţia naţională care implică vreo
discriminare între sexe, precum şi pe acelea care ar permite o "discriminare indirectă"
fondată pe situaţia familială sau matrimonială.
Interdicţia unei astfel de discriminări priveşte atât sectorul public, cât şi pe cel
privat, toate profesiile, inclusiv cele liberale, toate locurile de muncă, cuprinzând şi pe
cele ce ţin de aria muncii la domiciliu. De asemenea, se referă la toate etapele vieţii
profesionale: formarea, promovarea, licenţierea etc.
Modalităţile de eliminare a discriminării de gen se înscriu în direcţia
consacrării dreptului la egalitate între femei şi bărbaţi în legislaţia naţională, luarea
măsurilor juridice pentru garantarea acestui drept şi definirea unei politici active şi
concretizarea măsurilor ce vizează realizarea egalităţii de gen.
Pentru asigurarea non-discriminării se impun: eforturi de educaţie şi formare
profesională; campanii de sensibilizare a opiniei publice şi de informare a femeilor în
legătură cu drepturile ce le au; convingerea celor ce angajează să recruteze şi să
formeze profesional femei pentru meserii care, în mod tradiţional, sunt exercitate de
bărbaţi; practicarea unor forme de discriminare pozitivă în vederea redresării situaţiei
nesatisfăcătoare existente în prezent în privinţa ocupării locurilor de muncă de către
femei.59
Una din exigenţele fundamentale înscrise în alin. 3 al art. 4 al Cartei Sociale
Europene se referă la includerea în legislaţia părţilor contractante a cerinţei egalităţii
între femei şi bărbaţi în privinţa remunerării la muncă egală. O asemenea egalitate
trebuie să fie garantată nu numai referitor la salariul de bază, ci şi pentru toate
prestaţiile plătite. O astfel de cerinţă include, în acelaşi timp, protecţia efectivă contra
trecerii în şomaj pe motiv de sex, ca şi în situaţia în care reintegrarea în muncă nu este
posibilă, fiind acceptată plata unei compensaţii financiare, dar numai în măsura în
care cuantumul acesteia este suficient pentru rezolvarea unor necesităţi materiale
rezonabile.
Nediscriminarea în remunerare se referă la mai multe componente: egalitatea
în fapt şi în drept la muncă de valoare egală, egalitatea se aplică în cazul efectuării
aceleiaşi munci şi la munci de valoare egală, egalitatea la remunerare trebuie să existe
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pentru toţi.
Trebuie remarcat că, spre deosebire de Convenţia nr. 100 a O.I.M., care
cuprinde numai angajamentul de a promova aplicarea principiului "salariu egal pentru
o muncă de valoare egală", Carta Socială Europeană se referă la angajamentul de a
recunoaşte un drept în acest sens, un drept căruia îi conferă caracter absolut.
Respectarea efectivă a dreptului garantat de alin. 3 al art. 4 din Cartă se
realizează prin mai multe modalităţi:
a) intervenţia statului;
b) evaluarea obiectivă de către cei ce angajează;
c) creşterea bazei salariului în sectoarele în care predomină mâna de lucru
feminină.
Pentru ca dreptul la egalitate de remunerare să fie respectat, sunt necesare
garanţii precum:
- legea sau, în lipsa acesteia, principiul general de drept a cărui aplicare
constantă să fie confirmată prin jurisprudenţă, trebuie să prevadă că eventualele
clauze din convenţii colective sau din contracte individuale contrare unui asemenea
drept sunt declarate nule şi neavenite;
- protecţia dreptului în cauză asigurată prin căi adecvate de recurs;
- cei ce efectuează o muncă trebuie protejaţi eficace împotriva tuturor
măsurilor contrare intereselor lor, măsuri luate ca urmare a cererilor de a beneficia de
egalitate la remunerare.60
În scopul lărgirii protecţiei sociale, ca şi a ariei de aplicare a Cartei Sociale
Europene, precum şi al reunirii într-un singur instrument de drept a dispoziţiilor din
domeniu, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat şi a deschis spre
semnare Carta Socială Europeană revizuită.
Conform art. 20 din partea I-a a acestui instrument juridic de referinţă, care a
intrat în vigoare în iulie 1999, toţi angajaţii au dreptul la egalitatea de şanse şi de
tratament în privinţa muncii şi profesiei, fără deosebire de sex. Statele părţi se
angajează să recunoască acest drept şi să ia măsurile adecvate pentru a asigura şi a
promova aplicarea sa privind accesul la angajare, protecţia împotriva concedierii şi
reintegrarea profesională, orientarea şi formarea profesională, recalificarea şi
readaptarea profesională, condiţiile de angajare şi de muncă, inclusiv salarizarea,
evoluţia carierei, inclusiv promovarea.
De asemenea, conform art. 8, al Cartei revizuite, "angajatele, în caz de
maternitate, şi celelalte femei care muncesc, în situaţii asemănătoare, au dreptul la o
protecţie specială în timpul muncii". Pentru aceasta trebuie: să se asigure femeilor,
înainte şi după naştere, un timp de odihnă cu o durată de minimum 12 săptămâni, fie
printr-un concediu plătit, fie prin prestaţii corespunzătoare de securitate socială sau
prin fonduri publice; să se considere ilegală pentru un patron anunţarea concedierii
unei femei în timpul cât aceasta se află în concediu de maternitate sau la o dată la care
termenul de preaviz expiră în această perioadă; să se asigure mamelor care alăptează
copiii pauze suficiente în acest scop; să se reglementeze folosirea mâinii de lucru
feminine pentru munca de noapte în întreprinderi industriale şi să se interzică
folosirea acesteia la lucrări subterane în mine şi, dacă este cazul, la orice lucrări care
nu convin acestei forţe de muncă din cauza caracterului lor periculos, insalubru sau
greu.
Alte prevederi ale Cartei revizuite se referă la protecţia femeii în calitatea sa de
mamă. Astfel, "mama şi copilul, indiferent de situaţia matrimonială şi raporturile
familiale, au dreptul la o protecţie socială şi economică adecvată" (art. 17); în vederea
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asigurării exercitării efective a acestui drept părţile contractante vor lua toate măsurile
necesare şi adecvate acestui scop, inclusiv prin crearea sau menţinerea de instituţii sau
servicii corespunzătoare. Totodată, "familia, celula fundamentală a societăţii, are
dreptul la o protecţie socială, juridică şi economică adecvată asigurării bunei sale
evoluţii" (art. 16). Aceasta se realizează îndeosebi cu ajutorul prestaţiilor sociale şi
familiale, al dispoziţiilor fiscale, al încurajării construcţiei de locuinţe adaptate la
nevoile familiilor, al sprijinului acordat tinerelor familii sau prin oricare alte măsuri
corespunzătoare.
România a ratificat Carta socială europeană la 5 mai 1999, la împlinirea a
cincizeci de ani de la crearea Consiliului Europei, considerându-se legată printr-o
serie de prevederi între care şi cele cuprinse în articolele menţionate. De asemenea,
conform art. 3 al Legii de ratificare, promulgată la 30 aprilie 1999, acceptă ca
aplicarea angajamentelor juridice conţinute în Carta socială revizuită să fie supusă
mecanismului de control.
*
*

*

Recunoaşterea drepturilor femeii ca drepturi ale persoanei este considerată azi
ca un postulat la nivel universal şi european, iar aplicarea efectivă constituie una din
priorităţile de acţiune ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. Pe plan regional, pe o poziţie
de avangardă se situează, pe lângă Consiliul Europei, Uniunea Europeană.
Încă de la începuturile sale, Uniunea Europeană a recunoscut importanţa
principiului egalităţii de tratament, înscriind în mod progresiv drepturile femeii în
legislaţia sa.
Astfel, Tratatul de la Roma din 1957 instituia, prin art. 119, principiul
salariului egal la muncă egală, a cărui respectare devenea astfel o obligaţie pentru
statele membre.
Importanţa acestui articol constă, în primul rând, în definirea plăţii egale, ce
înseamnă nu doar plată egală pentru muncă egală, ci şi pentru muncă de valoare egală.
Nu este suficient deci ca legislaţia unui stat să garanteze un salariu egal pentru
persoanele ce prestează aceeaşi activitate. În sensul acestui articol, tratamentul
echitabil implică plata salariilor egale pentru prestarea unor servicii diferite,
considerate a fi de valoare egală.
Interzicerea discriminării directe nu înseamnă absenta discriminării, atât timp
cât legislaţia lasă posibilitatea manifestării discriminării indirecte. Pe lângă salariu,
câmpul de aplicare al acestor prevederi cuprinde şi plăţile şi drepturile derivate.
De asemenea, articolul vizează egalitatea în durata activităţii pentru femei şi
bărbaţi, concomitent cu adoptarea unor "măsuri ce asigură avantaje specifice pentru
a da sexului subreprezentat ocazia de a urma o activitate vocaţională sau pentru a
preveni ori compensa dezavantajele în carieră" (art. 6 (4) Acordul Social).
Pentru a susţine un tratament nediscriminatoriu este necesară îndeplinirea unor
condiţii, şi anume: accesul tuturor patronilor şi angajaţilor la o informaţie completă
privind obligaţiile şi drepturile; revizuirea, monitorizarea şi amendarea periodică a
drepturilor legale în concordanţă cu evoluţiile din economia naţională şi de pe piaţa
muncii; mecanisme eficiente şi accesibile de aplicare a legislaţiei61.
Articolul 119 a servit şi serveşte ca bază pentru Directivele ulterioare ale
Comunităţii Europene privind egalitatea şi pentru legislaţia privind tratamentul
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nediscriminaloriu.
Un pas înainte important în direcţia egalităţii l-a reprezentat Directiva
europeană nr. 76 din 9 februarie 1976, referitoare la punerea în aplicare a principiului
egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la
angajarea în muncă, la formarea şi promovarea profesională şi condiţiile de
muncă. Acest principiu implică absenţa oricărei discriminări bazate pe sex, fie în mod
direct, fie indirect, cu referire mai ales la situaţia matrimonială ori familială, în special
în ceea ce priveşte câmpul de aplicare, "regimurile şi condiţiile de acces, obligaţia de
a cotiza şi calculul cotizaţiilor, calculul prestaţiilor şi condiţiile de durată şi de
menţinere a dreptului la prestaţii", fără a constitui însă un obstacol în protecţia femeii
pentru motive legate de maternitate (art. 4).
Astfel, conform jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, un angajator încalcă
principiul egalităţii de tratament dacă refuză să încheie un contract de muncă cu o
candidată pe care o considera aptă să exercite activitatea respectivă, atunci când acest
refuz se bazează pe consecinţele posibile ale angajării unei femei însărcinate şi care
rezultă din regulile stabilite de autorităţile publice pentru incapacitate de muncă62.
Pe de altă parte, este considerată discriminatorie o reglementare naţională ce
acordă automat, la calificare egală, prioritate candidaţilor de sex feminin în sectoarele
unde femeile sunt subreprezentate începând de la un anumit nivel63.
În privinţa protecţiei specifice a femeii gravide şi în timpul maternităţii,
statelor li se rezervă dreptul de a păstra sau de a introduce dispoziţii specifice, fiind
considerată legitimă, în raport cu principiul egalităţii, pentru protecţia conduitei
biologice a femeii în cursul gravidităţii şi ca urmare a acesteia, până în momentul
normalizării funcţiilor fiziologice şi psihice precum şi protecţia raporturilor speciale
dintre femeie şi copilul său în cursul unei perioade ce urmează sarcinii şi naşterii,
evitându-se ca aceste raporturi să fie afectate de cumulul obligaţiilor ce rezultă din
exercitarea simultană a unei activităţi profesionale.
La rândul său, Directiva CEE nr. 79/7 din 19 decembrie 1978 viza aplicarea
progresivă a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul
securităţii sociale şi altor elemente de protecţie socială. Această directivă se aplică
populaţiei active, inclusiv lucrătorilor independenţi şi celor a căror activitate a fost
întreruptă de boală, accident, şomaj, persoanelor aflate în căutare de lucru, lucrătorilor
pensionaţi şi invalizi (art. 1.2) în privinţa regimurilor legale ce asigură o protecţie
contra riscurilor de boală, invaliditate, bătrâneţe, accident de muncă şi boală
profesională, şomaj, ca şi a dispoziţiilor referitoare la ajutorul social, în măsura în care
acestea au menirea de a completa sau suplini protecţia contra riscurilor menţionate
(art. 1.3).
Principiul egalităţii de tratament se regăseşte şi în Directiva nr. 86/378 din 24
iulie 1986, consacrată reglementării aplicării sale în regimurile profesionale ale
securităţii sociale, ce nu au fost vizate de Directiva precedentă, şi au ca obiect
furnizarea către lucrători, salariaţi sau independenţi, grupaţi în cadrul unei
întreprinderi, al unei ramuri economice sau al unui sector profesional, a unor prestaţii
menite să completeze prestaţiile regimurilor legale de securitate socială ori să li se
substituie, fie că afilierea acestor regimuri este obligatorie sau facultativă.
Conform art. 6 al Directivei, vor fi considerate contrare principiului egalităţii
de tratament dispoziţiile bazate pe sex, fie direct, fie indirect, mai ales cu referire la
starea matrimoniala sau familială, în definirea persoanelor admise să participe la un
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regim profesional, stabilirea caracterului obligatoriu sau facultativ al participării la un
regim profesional, a unor reguli diferite privind vârsta de intrare, durata minimală a
angajării, impunerea unor vârste diferite pentru pensie ş.a.
O nouă Directivă, adoptată în 1992, reglementa protecţia la locul de muncă a
femeilor însărcinate.
Astfel, principiul înscris în art. 119 al Tratatului de la Roma s-a lărgit treptat,
evoluând spre un veritabil program de măsuri egalitare în toate domeniile.
Prin Tratatul de la Amsterdam, ce stabilea o nouă bază juridică pentru
drepturile femeii, Uniunea Europeană urmărea să elimine factorii de inegalitate,
obstacolele ce le împiedică pe femei să fie cetăţeni cu drepturi depline şi să
promoveze măsuri de natură să asigure o egalitate reală, de tratament şi remuneraţie,
formare şi educaţie, condiţii de angajare în muncă, noi forme de organizare a muncii,
protecţia contra şomajului, concediul paternal, îmbunătăţirea accesului la nivelele de
decizie, concilierea vieţii profesionale şi private, respectul imaginii şi demnităţii64.
În garantarea şi respectul drepturilor femeii în cadrul Uniunii Europene, un rol
proeminent revine Parlamentului European, singura instituţie europeană aleasă, din
1979, la fiecare cinci ani, prin vot universal.
Din 1984, în cadrul Parlamentului European s-a constituit o comisie pentru
drepturile femeii, care examinează propunerile de directive cu privire la munca
feminină, alături de alte activităţi ce vizează egalitatea în drepturi şi în şanse în toate
domeniile vieţii sociale şi eliminarea tuturor formelor de discriminare bazată pe sex.
În cursul anului 2000, Parlamentul European a aprobat raportul "1999: anul
violenţei zero faţă de femei" care a stat la baza unui nou program de acţiune, realizat
cu concursul organizaţiilor neguvernamentale. La rândul său, Comisia pentru
drepturile femeii a adoptat o rezoluţie asupra necesităţii unei mai largi participări a
femeilor la luarea deciziilor, de natură să favorizeze o abordare diferită a problemelor
şi luarea în considerare a altor preocupări.
Dar, egalitatea şanselor este un obiectiv luat în considerare la fiecare acţiune
comunitară, fapt ce se reflectă şi la nivelul bugetului. În acest sens au fost regândite
fondurile structurale ale Uniunii, fondul de dezvoltare regională, fondul social
european, fondul agricol european din care sunt finanţate proiectele. Fiecare proiect în
parte trebuie să prezinte implicaţiile măsurilor vizate asupra dezvoltării egalităţii
şanselor.
La rândul său, Comisia Europeană dispune de structuri adecvate acestui
obiectiv şi anume un sector ce difuzează informaţia privind politicile şi activităţile
comunitare în favoarea femeilor şi o unitate pentru egalitatea şanselor, ce urmăreşte
legislaţia şi aplicarea programelor de acţiune comunitară din acest domeniu.
Pe lângă măsuri destinate femeilor în diverse domenii, a fost promovată o nouă
abordare, de tip mainstreaming, a problemelor, prin luarea în considerare a situaţiei
femeii în ansamblul acţiunilor şi politicilor comunitare şi asigurarea egalităţii şanselor
în toate domeniile sociale, de la educaţie şi formare profesională, accesul la angajare
şi condiţiile de muncă, egalitatea remuneraţiei, la flexibilitatea în viaţa profesională,
hărţuirea sexuală, încurajarea spiritului întreprinzător.
În acest cadru, se derulează programe sectoriale de o mare diversitate.
În sfârşit, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene se pronunţă asupra cazurilor
particulare, contribuind astfel la garantarea recunoaşterii şi respectului drepturilor
femeii, înscrise în tratatele de la Roma, Maastricht şi Amsterdam şi directivele
comunitare.
Egalitatea între femei şi bărbaţi constituie unul dintre principiile fundamentale
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ale dreptului comunitar. În această privinţă, principalele obiective ale Uniunii
Europene constau, pe de o parte, în asigurarea egalităţii de şanse şi tratament şi, pe de
altă parte, în lupta împotriva oricărei discriminări bazate pe sex, obiective abordate
prin acţiuni specifice asociate cu "gender mainstreaming", principiu ce constă în
luarea în considerare în mod sistematic a egalităţii de gen în ansamblul politicilor şi
acţiunilor comunitare. Tema prezintă, din perspectivă comunitară, şi o importantă
dimensiune internaţională în materia luptei împotriva sărăciei, a accesului la educaţie
şi servicii de sănătate, a participării la economie şi procesele decizionale, a drepturilor
femeii ca drepturi ale omului.
Foaia de drum pentru egalitatea femeilor cu bărbaţii (2006-2010), care
urmează strategiei-cadru pentru 2001-2005, identifică şase domenii prioritare de
acţiune precum şi obiective şi acţiune cheie pentru fiecare dintre ele: independenţa
economică egală, concilierea vieţii private şi profesionale, reprezentare egală în luarea
deciziilor, eradicarea oricărei forme de violenţă bazată pe gen, eliminarea
stereotipurilor de gen în învăţământ şi cultură, pe piaţa muncii şi în media, şi
promovarea egalităţii în politicile externe şi dezvoltare.
Progresele în legislaţia europeană, structurile create şi programele de acţiune
iniţiale şi îndeplinite cu concursul organizaţiilor neguvernamentale şi al altor actori
publici şi privaţi ai societăţii dovedesc preocuparea constantă a Uniunii Europene
pentru egalitatea şanselor, recunoscută ca o sarcină prioritară.
Mai mult de jumătate din cetăţenii Uniunii Europene sunt femei. Cu toate
progresele înregistrate în ultimele decenii, situaţia multora dintre ele nu se ridică încă
la înălţimea standardelor. Există încă multe domenii în care femeile nu ocupă un loc
egal cu cel al bărbaţilor, situaţie evidentă mai ales în privinţa accesului la posturile de
conducere şi la decizia politică.
Or, echilibrul în participarea femeilor şi bărbaţilor la luarea deciziilor este de
natură să îmbogăţească dezbaterea, prin complementaritatea punctelor de vedere, a
ideilor şi opţiunilor.
Este neîndoielnic că recunoaşterea şi promovarea egalităţii de şanse de către
Uniunea Europeană şi instituţiile sale vor genera căi şi soluţii noi pentru rezolvarea
problemelor sociale, politice şi culturale, în interesul tuturor cetăţenilor ei.
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VIOLENŢA ÎMPOTRIVA COPIILOR
Diferite calitativ de cele ale adulţilor, drepturile copilului fac obiectul a
numeroase documente, cu sau fără forţă juridică, cu caracter universal sau regional, ce
enunţă principiile, standardele şi normele ce trebuie respectate de către state în
raporturile cu cei mai tineri cetăţeni sau resortisanţi ai lor.
Reperul fundamental al tuturor instrumentelor, al celorlalte documente
pertinente precum şi al oricăror reglementări interne dintr-un stat de drept îl reprezintă
interesul major al copilului.
În virtutea acestuia, toate raporturile juridice, mai puţin cele strict civile sau
comerciale, trebuie orientate în interesul major al copilului, toate normele care privesc
condiţia copilului (juridic vorbind — a minorului) trebuie interpretate în interesul
acestuia.
Aceasta presupune două premise. Prima este vulnerabilitatea copilului,
generată de imaturitatea fizică şi intelectuală, ce reclamă sprijin special de care el are
nevoie pentru a se bucura de drepturile acordate prin lege. A doua constă în caracterul
deplin al drepturilor copiilor — orice ştirbire fiind exclusă — şi în egalitatea completă
a acestora, între ei sau în raporturile cu adulţii.
O astfel de abordare ilustrează ideea preţioasă că prin copilărie nu se înţelege
doar o simplă perioadă de tranziţie către viaţa matură, copilăria având o valoare de
sine stătătoare, ca o anumită epocă din viaţa omului, în care el trebuie să se bucure de
drepturile şi obligaţiile specifice acestei vârste.
Protecţia specială a copilului a fost recunoscută ca necesitate pe plan
internaţional încă din 1924, prin Declaraţia de la Geneva privind drepturile copilului,
dar a devenit un domeniu de acţiune constantă şi consacrată la nivel global abia în
cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Declaraţia drepturilor copilului din 20 noiembrie 1959 reitera şi dezvolta
dreptul mamei şi copilului la ajutor şi ocrotire specială, înscris în art. 3 al Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului împreună cu precizarea că "toţi copiii, indiferent
dacă s-au născut în cadrul sau în afara căsătoriei, se bucură de aceeaşi ocrotire
socială".
Dar un progres decisiv în această materie s-a realizat prin adoptarea de către
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la 20 noiembrie 1989, a Convenţiei cu privire
la drepturile copilului. Dintre tratatele internaţionale cu privire la drepturile omului,
această convenţie, intrată în vigoare la 2 septembrie 1990, întruneşte cele mai multe
ratificări şi aderări. Numărul statelor părţi a ajuns la 193. Aceeaşi tendinţă se
manifestă şi în legătură cu cele două Protocoale facultative adoptate la 25 mai 2000
prin rezoluţia 54/263. Astfel, Protocolul cu privire la implicarea copiilor în conflicte
armate, intrat în vigoare la 12 februarie 2002, a fost ratificat de 116 state şi semnat de
122, iar Protocolul referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia
infantilă, intrat în vigoare la 18 ianuarie 2002, a fost deja ratificat de către 121 de state
şi semnat de 115.65
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Larga susţinere acordată Convenţiei şi protocoalelor facultative denotă o
voinţă generală de deschidere şi angajare în promovarea şi protecţia drepturilor
copilului.
Cod cuprinzător al protecţiei copilului în privinţa tuturor categoriilor de
drepturi ale omului, Convenţia, care recunoaşte vulnerabilitatea acestuia, garantează
nediscriminarea şi stabileşte ca ghid al tuturor acţiunilor interesul superior al
copilului, constituie fundamentul dezvoltărilor în materie legislativă, instituţională, a
strategiilor şi cooperării pe plan intern, regional şi universal, care vizează punerea ei
în aplicare.
Conform art. 19 al tratatului, "Statele părţi vor lua toate măsurile legislative,
administrative, sociale şi educative corespunzătoare, în vederea protejării copilului
împotriva oricăror forme de violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mintal, de abandon
sau neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul cât
se află în îngrijirea părinţilor sau a unuia dintre ei, a reprezentantului ori
reprezentanţilor legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredinţat".
Aceste măsuri cuprind, după caz, proceduri eficiente pentru programe sociale
de sprijin şi pentru instituirea altor forme de prevenire, identificare, denunţare,
acţionare în instanţă, anchetare, tratare şi urmărire a cazurilor de rele tratamente,
inclusiv, dacă este necesar, implicare judiciară.
La şaptesprezece ani de la adoptarea Convenţiei, violenţa împotriva copiilor
rămâne încă o problemă mondială. Chiar dacă de multă vreme se cunoştea existenţa
relelor tratamente de diverse tipuri, gravitatea, amploarea, omniprezenţa şi urgenţa
acestei probleme a fost constatată relativ recent.
Astfel, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, într-un singur an, 2002,
53000 de copii au fost victime ale omuciderii; 150 de milioane de fete şi băieţi sub 18
ani au suferit un raport sexual impus sau alte forme de violenţă sexuală; în fiecare an,
3 milioane de fete şi femei sunt supuse mutilării genitale; între 80% şi 98% dintre
copiii de pe glob, din toate regiunile, suferă acasă pedepse corporale, circa o treime
fiind administrate cu diverse instrumente şi îmbrăcând forme grave; în mediul şcolar,
20 până la 65% dintre copii au mărturisit că au fost molestaţi verbal sau fizic în luna
precedentă.
Din estimările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în 2004, din 218 milioane
de copii care au trebuit să muncească, 126 îndeplineau munci periculoase, 5,7
milioane se aflau în condiţia de muncă forţată sau sclavie, 1,8 milioane erau supuşi
prostituţiei sau pornografiei.
În examinarea aprofundată a datelor existente, şi acestea incomplete din cauza
reticenţei în declaraţii atât a copiilor cât şi a adulţilor, rezultă o serie de factori asociaţi
riscurilor.
Între aceştia, vârsta şi sexul cu incidenţă asupra multor forme de violenţă.
Astfel, rata omuciderilor este mai ridicată la nivelul adolescenţilor între 15 şi 17, în
cazul băieţilor fiind de aproape trei ori mai mare decât la fete, şi la copiii între 0 şi 4
ani.
Dacă violenţele sexuale afectează în special copii care au intrat în pubertate şi
adolescenţii, violenţa fizică este mai frecventă la vârste mai mici. Cei mai expuşi
riscului de violenţă fizică sunt băieţii, în timp ce fetele sunt mai vulnerabile faţă de
violenţa sexuală.
Dezvoltarea economică, poziţia în societate, inegalitatea veniturilor, starea de
sănătate, migraţia dar şi urbanizarea, progresele tehnologice şi conflictele armate
constituie tot atâţia factori care influenţează, la rândul lor, modul în care sunt trataţi
copiii.
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Deosebit de vulnerabili la violenţă sunt copiii cu handicap, cei aparţinând unor
minorităţi marginalizate, copiii străzii, cei aflaţi în conflict cu legea, refugiaţi sau
deplasaţi în alt mod.
Dar, studiile arată că majoritatea violenţelor au ca autori persoane apropiate
copilului, părinţi şi alţi membri ai familiei, profesori, adică tocmai cei cărora le revine
în primul rând obligaţia morală şi legală de a ocroti copilul. Amploarea acestui
fenomen a fost identificată şi documentată relativ recent. Este vorba despre violenţe
fizice, sexuale şi psihologice dar şi despre neglijenţa intenţională.
În ceea ce priveşte violenţa fizică, preponderentă, aceasta este adesea
exercitată ca o pedeapsă în impunerea disciplinei şi îmbracă uneori forme crude şi
umilitoare, fiind asociată, în mod frecvent, cu diverse manifestări ale violenţei psihice,
de la insulte, la izolare, ameninţare sau dispreţ. Efecte grave pot avea de asemenea
neglijarea nevoilor fizice şi afective ale copilului ori abuzul sexual.
O serie de studii au evidenţiat tipologia factorilor de risc agravanţi, de la cei de
ordin demografic la cei psihologici şi sociali. Între aceştia, părinţi cu mariaj instabil,
naşteri nedorite, istoria propriei vieţi a părinţilor, care au fost, la rândul lor,
"disciplinaţi" cu bătaia sau neglijaţi emoţional, aşteptări disproporţionate, ambiţii şi
cerinţe care depăşesc capacităţile reale ale copiilor, fie ca efort fizic, fie intelectul sau
artistic simultan cu neglijarea nevoilor lor.
În sfârşit, un impact puternic au tulburările psihologice şi psihiatrice ale
părinţilor care se manifestă prin impulsuri agresive provocate fie de stresul zilnic, fie
de conştiinţa neputinţei de a găsi soluţii adecvate, nivel scăzut al inteligenţei sau
imaturitatea personalităţii.
Într-o altă încercare de tipologizare a părinţilor care folosesc violenţa asupra
copiilor, D. Merill identifică următoarele patru categorii: părinţi cu un înalt grad de
agresivitate, manifestată în mod constant, cu ţintă precisă sau difuză, pe un fond de
irascibilitate şi lipsă de control a stărilor de supărare şi enervare; următoarea categorie
se compune din părinţii "reci", rigizi în privinţa exigenţelor la adresa copiilor,
preocupaţi mai ales de protejarea propriilor interese şi înclinaţi să blameze orice
comportament care nu se ridică la nivelul propriilor exigenţe. Dar predispuse la un
comportament violent sunt şi persoanele pasive şi dependente, depresive, imature şi
capricioase, reticente în exprimarea sentimentelor şi dorinţelor care, însă, intră adesea
în competiţie cu copiii pentru câştigarea atenţiei partenerului. Ultima categorie, a
patra, cuprinde persoane frustrate, în special taţi foarte tineri sau oameni inteligenţi
dar cu unele dizabilităţi care îi împiedică să îşi sprijine familia din punct de vedere
material; dacă rămân acasă să îngrijească copiii în timp ce soţia merge la serviciu 66, se
întâmplă ca frustrarea lor să genereze pedepsirea aspră a copiilor.
Efectele violenţei împotriva copiilor diferă, în funcţie de natura şi gravitatea
lor. Astfel "violenţa poate atrage după sine o mai mare predispoziţie la tulburări
sociale, emoţionale şi cognitive şi comportamente periculoase pentru sănătate, cum ar
fi abuzul de substanţe şi începerea precoce a activităţii sexuale". Pot, de asemenea,
surveni probleme sociale mentale conexe: "anxietate şi tulburări depresive,
halucinaţii, deficienţe în executarea sarcinilor, tulburări de memorie şi comportament
agresiv", precum şi probleme de sănătate, ca boli ale plămânilor, inimii şi ficatului,
boli sexuale transmisibile, tulburări de sarcină, comportament violent cu partenerul
intim şi tentative de suicid.67
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Cercetările au arătat, de pildă, că pedepsele şi restricţiile aplicate de mame au
o influenţă mai mare asupra copiilor de vârstă şcolară, care tind să se orienteze spre
persoane din afara familiei. Pe de altă parte, agresivitatea taţilor, percepute ca
persoane cu autoritate şi putere socială, are consecinţe mult mai grave, cum ar fi
tulburări nevrotice, autoizolare, timiditate excesivă, certuri şi bătăi cu colegii; cu alte
cuvinte, comportamentul tatălui este perceput ca un model de conduită, transferat de
copilul puternic frustrat în planul relaţiilor cu semenii.68
Dacă semnele vizibile lăsate de violenţă constau, în general, în contuzii şi
arsuri, există însă în unele cazuri şi urme invizibile, dar foarte grave care se manifestă
în timp. Este cazul loviturilor la cap sau al scuturăturilor puternice ale copiilor mici,
care pot vătăma creierul şi provoca epilepsie, paralizii şi întârzieri în dezvoltare.
Vătămările fizice se însoţesc însă şi de altfel de suferinţe, cele de ordin psihic,
sentimentul de umilinţă, frică, anxietate, disperare care, de asemenea, lasă urme
asupra personalităţii şi comportamentului adolescentului şi adultului abuzat în
copilărie.
Nu toate vătămările copiilor sunt rezultatul violenţei intenţionate; numeroase
altele sunt cauzate de neglijenţa părinţilor, carenţe în îngrijire, hrană, supraveghere şi
protecţie. Neglijenţa este şi ea considerată o formă de abuz, un abuz pasiv, din partea
părinţilor şi rudelor apropiate care au responsabilitatea creşterii copiilor.
Alte forme pe care le îmbracă abuzul, pe lângă cel fizic şi neglijenţa, constau
în actele repetate de umilire, terorizare, ofensare, respingere şi devalorizare a copilului
— abuzul emoţional şi acte sexuale sau cu conotaţie sexuală, pornografia, incitarea la
prostituţie la adresa unor minori dependenţi, incapabili de a consimţi în mod
responsabil sau de a se împotrivi — abuzul sexual.
În practică este greu de făcut distincţia între pedepsele disciplinare şi abuz. Ar
fi greşit ca între acestea să se pună semnul egalităţii, în sensul că orice demers
disciplinar ar constitui un abuz. Se poate întâmpla ca o acţiune disciplinară să
degenereze într-un abuz atunci când părinţii nu îşi pot controla enervarea şi
agresivitatea. Şi totuşi, disciplina impusă prin pedepse fizice umilitoare este
considerată încă pe scară mare ca fiind normală, inevitabilă şi chiar utilă în educaţie.
Conform Iniţiativei globale pentru a pune capăt tuturor pedepselor corporale
aplicate copiilor, 106 state nu interzic recurgerea la pedepse corporale în şcoli, 106 nu
o interzic în instituţii de îngrijire neconvenţionale şi numai 16 ţări o interzic acasă.69
Pe lângă violenţa în familie, fenomen extrem de răspândit şi prezent în pofida
faptului că acest element fundamental al societăţii constituie cadrul natural care ar
trebui să îi asigure protecţia, creşterea şi dezvoltarea armonioasă, copilul este expus
violenţei şi în alte medii sociale. Avem în vedere violenţa în şcoli şi alte instituţii de
învăţământ, în instituţii însărcinate cu protecţia copilului şi servicii judiciare, violenţa
la muncă şi în comunitate.
În şcoli, violenţa este perpetuată de cadre didactice şi alte persoane care
lucrează în acest mediu, cu aprobarea explicită sau tacită a forurilor superioare, şi se
manifestă prin pedepse corporale sau psihologice, crude şi umilitoare, dar şi prin
agresiuni sexuale sau batjocură. Chiar dacă 102 state au abolit pedepsele corporale în
şcoli70, legea nu se aplică peste tot la fel.
Altercaţiile cu îmbrânceli şi bătăi şi hărţuirea unor copii percepuţi ca fiind mai
vulnerabili în timpul pauzelor sunt, de asemenea, frecvente, dar în anumite medii ele
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sunt considerate, în general, ca probleme minore. Hărţuirea, verbală sau chiar sub
forma unor agresări fizice, se asociază, adesea, cu discriminarea la adresa unor copii
săraci, cu handicap fizic sau mintal sau aparţinând unor grupuri etnice marginalizate.
Acte de violenţă sunt săvârşite în şcoli sau în zona şcolii de persoane din afara
acestora, în contextul general al creşterii infracţionalităţii şi a activităţii unor bande
care practică consumul şi traficul de droguri.
În sfârşit, persistă în şcoli şi violenţa sexuală sau sexistă, în special, împotriva
fetelor, dar şi împotriva minorităţilor sexuale, autorii fiind colegii de sex masculin
sau, mai rar, chiar cadre didactice.
Numeroşi copii din întreaga lume, în special băieţi, se află în orfelinate, case
de copii, centre de îngrijire, dar şi în centre de detenţie ale poliţiei, închisori, instituţii
de detenţie pentru minori şi case de reeducare. Opt milioane de copii orfani sau
proveniţi din familii dezorganizate şi/sau cu o situaţie economică şi socială precară,
victime ale violenţei celor apropiaţi sau purtători de handicap, se află internaţi în
instituţii de îngrijire. Supraaglomerarea, lipsa unui personal suficient ca număr şi ca
pregătire, controlul superficial şi carenţele în materia reglementărilor legale
favorizează actele de violenţă ale personalului, care foloseşte diverse mijloace de
"disciplinare" cum ar fi lovituri cu mâna sau cu obiecte, imobilizări şi izolări forţate.
Deosebit de dramatică este situaţia din unele instituţii a copiilor cu handicap, în
special a celor cu handicap mintal sever, ţinuţi în condiţii de igienă deplorabile,
neglijaţi în paturile lor, fără programe de readaptare sau reabilitare şi petrecere a
timpului.
În lipsa unei supravegheri şi a unor condiţii adecvate, copiii devin victime ale
violenţei altor copii, mai mari şi mai agresivi.
Conform art. 37 al Convenţiei cu privire la drepturile copilului, arestarea,
deţinerea sau întemniţarea unui copil "nu va fi decât o măsură extremă". Orice copil
privat de libertate trebuie "să fie tratat cu omenie şi cu respectul cuvenit demnităţii
umane şi de o manieră care să ţină seama de nevoile persoanelor de vârsta sa". Copilul
va fi separat de adulţi, cu excepţia cazurilor justificate de interesul superior al
copilului. În 1999, numărul copiilor privaţi de libertate era estimat la circa 1 milion,
cei mai mulţi fiind delincvenţi primari acuzaţi de infracţiuni de gravitate medie şi
mică.71
Aceşti copii sunt adesea expuşi violenţei personalului închisorii dar şi a altor
deţinuţi. În 77 de state, pedepsele corporale şi alte forme violente de pedepsire în
penitenciare sunt acceptate ca măsuri disciplinare legale72, iar detenţia în acelaşi loc
cu adulţi este, în multe dintre acestea, o practică curentă.
Conform Convenţiei OIM nr. 138 din 1972 privind vârsta minimă de încadrare
în muncă73, statele membre care aplică convenţia se angajează ca prin politici
naţionale "să asigure abolirea efectivă a muncii copiilor şi să ridice în mod progresiv
vârsta minimă de încadrare sau de folosire la muncă la un nivel care să permită
adolescenţilor cea mai completă dezvoltare fizică şi mentală" (Art. 1).
Vârsta minimă, a cărei stabilire rămâne în competenţa statelor părţi, nu poate fi
inferioară vârstei minime de încetare a şcolarizării obligatorii şi, în niciun caz, vârstei
de 15 ani, cu excepţia statelor cu economii şi instituţii şcolare insuficient dezvoltate,
care pot stabili, într-o primă etapă, vârsta minimă de 14 ani.
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În sensul Convenţiei OIM nr. 18/1999 privind interzicerea celor mai grave
forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, expresia "cele
mai grave forme ale muncii copiilor include toate formele de sclavie sau practici
similare precum vânzarea sau comerţul cu copii, servitutea pentru datorii şi munca de
servitor, munca forţată sau obligatorie, utilizarea, recrutarea sau oferirea în scopul
prostituării, al producţiilor pornografice sau al unor activităţi ilicite şi "toate muncile
care prin natura lor sau prin condiţiile în care se exercită, sunt susceptibile să dăuneze
sănătăţii, securităţii sau moralităţii copilului" (art. 3).
Fără a se dispune de date precise în legătură cu copii care muncesc, legal ori
ilegal, victime ale violenţei fizice, sexuale ori psihologice, se estimează totuşi că
numărul lor este de ordinul mai multor milioane. Însăşi obligarea copiilor să execute
"cele mai rele forme de muncă" constituie o formă de violenţă, la care se adaugă însă
numeroase altele suferite din partea patronilor sau a altor lucrători.
În cadrul comunităţii, care ar trebui să ofere protecţie şi solidaritate, copiii sunt
expuşi violenţei din partea celorlalţi copii, a bandelor, a poliţiei, răpirilor şi traficului.
Riscurile cele mai mari le întâmpină băieţii între 15 şi 17 ani, la care rata omuciderilor
este de trei ori mai mare decât la vârste între 10 şi 14 ani. În zonele urbane periferice,
sunt frecvente ciocnirile între şi cu tineri cu un comportament asocial care îşi
manifestă frustrarea şi tensiunea acumulată prin atacuri asociate cu alcoolul şi
drogurile, inclusiv cu folosirea armelor albe sau de foc.
În unele comunităţi, caracterizate printr-un nivel înalt al violenţei, poliţia
intervine în forţă pentru combaterea criminalităţii organizate şi a bandelor, acţiuni
care prezintă riscuri de violenţă, manifestată direct, cu cruzime, sau prin reţinerea unui
mare număr de prezumaţi infractori şi deţinerea lor în condiţii neadecvate. Lipsesc
strategiile şi măsurile de prevenire de ordin educaţional şi social precum şi un cadru
legal eficient, care nu lasă loc arbitrarului.
O temă de largă preocupare o constituie tratamentul brutal aplicat de poliţie
"copiilor străzii", de la hărţuire verbală, la tortură şi violenţe sexuale.
Turismul sexual, media, în special cele audio-vizuale care propagă mesaje şi
"modele" negative, Internet-ul constituie tot atâţia factori agravanţi ai riscului de
violenţă sexuală şi nu numai.
Raportul din august 2006 al expertului independent Paulo Sergio Pinheiro
însărcinat cu Studiul Naţiunilor Unite asupra violenţei împotriva copiilor, elaborat pe
baza unor consultări regionale, subregionale şi naţionale, reuniuni tematice ale
experţilor, vizite pe teren şi răspunsuri ale guvernelor la chestionare, cuprinde, pe
lângă prezentarea globală a fenomenului, o serie de recomandări asupra modului de
prevenire şi combatere a acestuia.
Aceste recomandări se adresează în primul rând statelor, cu funcţiile lor
legislative, administrative, judiciare, decizionale, instituţionale şi de prestări de
servicii; unele dintre ele vizează, însă, alte sectoare ale societăţii, în special organisme
profesionale, sindicate, instituţii de cercetare, patronate şi organizaţii
neguvernamentale şi comunitare, dar şi pe părinţii copiilor.
Astfel, legile, politicile, strategiile şi programele naţionale trebuie să fie
integral conforme cu dispoziţiile internaţionale în materie.
Chiar dacă statele, în majoritatea lor, au adoptat măsuri de combatere a
violenţei împotriva copilului, analiza acestora indică faptul că ele sunt mai mult de
natură juridică şi adesea, în loc de a aborda global fenomenul, se limitează doar la
anumite aspecte cum ar fi violenţa sexuală şi fizică. Pe lângă legislaţia de prevenire şi
sancţionare a violenţei, devine necesară o atenţie sporită pentru recuperare, reparaţii,
reinserţii şi vindecarea traumelor de orice fel.
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Mesajul central al recomandărilor este acela că nicio violenţă împotriva
copiilor nu este justificabilă şi orice violenţă poate fi prevenită.
Dacă obligaţiile de ordin juridic revin statelor, "responsabilitatea de a
condamna şi preveni violenţa împotriva copiilor şi de a răspunde apelului victimei
violenţei revine tuturor sectoarelor societăţii şi fiecăruia dintre noi".
Subliniind rolul important pe care Consiliul Europei îl are de jucat în găsirea
unor soluţii concrete şi eficienţe în cazurile de violenţă împotriva copiilor, Adunarea
Parlamentară recomanda prin Rezoluţia sa 1778 (2007) Comitetului Miniştrilor să
invite statele care nu au făcut-o încă să semneze şi să ratifice instrumentele
internaţionale şi europene cu privire la protecţia copiilor existente, să confirme aceste
măsuri într-un termen de şase luni şi să instaureze o procedură de urmărire a protecţiei
copiilor.
Statele membre ale Consiliului Europei sunt chemate să elaboreze şi să
instaureze proceduri interne pe plan juridic şi social, să difuzeze larg, atât în rândul
adulţilor cât şi al copiilor, informaţii şi sfaturi cu privire la prevenirea, depistarea şi
reprimarea abuzurilor, să îmbunătăţească formarea specializată a profesioniştilor.
Pentru a se realiza mecanisme de protecţie eficiente, precum fişiere centrale,
care să permită recenzarea diferitelor tipuri de violenţă întâlnite şi a victimelor
acestora, demascarea şi anihilarea reţelelor şi adoptarea unor mecanisme de reprimare
adaptate şi eficace, este necesară încurajarea parteneriatelor şi colaborării la nivel
naţional, european şi internaţional.
Până la întărirea dispozitivului convenţional existent, conform Recomandării
1530 (2007), parlamentele sunt chemate, între altele, să prevadă norme juridice, dacă
asemenea dispoziţii nu există încă, pentru a suspenda termenele de prescripţie a
infracţiunilor grave până ce victima atinge vârsta majoratului, a instaura
imprescriptibilitatea infracţiunilor celor mai grave împotriva copiilor, a extinde
competenţa jurisdicţională a statelor astfel încât acestea să urmărească în mod eficient
pe autorii infracţiunilor comise în afara frontierelor lor, a instaura proceduri civile şi
penale rapide şi adaptate copiilor, a forma magistraţi specializaţi, a privilegia
metodele care menajează sensibilitatea copiilor (de pildă, utilizarea video) şi pentru a
interzice persoanelor condamnate pentru infracţiuni sexuale comise asupra copiilor să
plece în străinătate.
Prin Rezoluţia 1778 (2007), Adunarea Parlamentară cheamă Comitetul
Miniştrilor să însărcineze comitetele guvernamentale competente, în special Comitetul
european de cooperare juridică, cu elaborarea unui proiect de convenţie "care să
vizeze acordarea unei protecţii globale şi eficace pentru copii împotriva oricăror
forme de violenţă, exploatare sau abuz, precum şi un model de lege care să transpună
dispoziţiile acestui proiect de convenţie, care ar putea să fie aplicată în toate statele
membre şi care, în special, să definească noţiunea de interes superior al copilului, să
armonizeze calificările penale ale infracţiunilor comise împotriva copiilor şi să vizeze
protecţia lor globală împotriva tuturor atingerilor aduse integrităţii lor fizice sau
morale, oricare ar fi cauzele sau formele lor".
Ca stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, al Consiliului Europei şi, mai
recent, al Uniunii Europene, care a ratificat sau a aderat la convenţiile internaţionale
cu privire la drepturile omului, inclusiv cele referitoare la drepturile copilului,
România a făcut progrese însemnate pe planul legislativ, instituţional, al politicilor şi
strategiilor în materia combaterii violenţei împotriva copiilor, urmând ca, în
continuare, să ţină pasul cu cerinţele de eficientizare ale sistemului său de protecţie.
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LIBERTATEA DE EXPRIMARE ŞI PROTECŢIA
MINORILOR
Libertatea de exprimare şi corolarul său dreptul la informaţie sunt esenţiale în
exercitarea profesiei de jurnalist şi îndeplinirea misiunii sociale a mass-media într-un
stat democratic.
Drept fundamental şi, totodată, piatra unghiulară a tuturor libertăţilor pe care
Naţiunile Unite le protejează (v. Rezoluţia nr. 59 (1) 14 decembrie 1946 a Adunării
Generale a ONU), libertatea informaţiei reprezintă un concept complex, cu un înţeles
mai larg decât cel tradiţional al libertăţii presei pe care îl cuprinde, alături de libertatea
de gândire şi a cuvântului.
Mai mult decât agregatul acestor principii anterioare, conceptul care s-a
adoptat după cel de-al doilea război mondial "acoperă", de asemenea, noile mijloace
de informare audio vizuale şi interesele consumatorilor de ştiri, dreptul fiecărei
persoane de a fi informată şi de a exprima opinii liberă de constrângeri.
În absenţa unei definiţii cu valoare juridică unanim acceptată pe plan inter
naţional, se constată o predilecţie pentru folosirea în acelaşi sens a termenului de
libertate de exprimare, care prin modul de reglementare include în unul şi acelaşi
articol şi dreptul la informaţie.
Dacă din punct de vedere legal, libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie,
indisolubil legate, sunt drepturi fundamentale ale oricărei persoane şi nu un privilegiu
rezervat în exclusivitate jurnaliştilor, nu este mai puţin adevărat că aceste drepturi
fundamentale legitimează şi protejează prin excelenţă activitatea lor profesională de
culegere şi difuzare a opiniilor şi informaţiilor în beneficiul publicului.
Constituţia României, adoptată în 1991 şi revizuită în 2003, a pus accentul pe
receptarea reglementărilor internaţionale în dreptul intern.
Pentru stabilirea catalogului şi conţinutului libertăţilor şi drepturilor, inclusiv a
libertăţii de exprimare şi a dreptului la informaţie, consfinţite prin Constituţia în
vigoare, Adunarea Constituantă a realizat o selecţie valorică bazată pe exprimarea
declaraţiilor, pactelor şi convenţiilor internaţionale, a constituţiilor democratice din
România, a dispoziţiilor similare din constituţiile unor state de tradiţie democratică,
precum şi a realităţilor şi, mai ales, a perspectivelor drepturilor omului pe plan intern
şi internaţional.
Mai mult, potrivit articolului 11 din Constituţia României, articolul se referă la
raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern, "statul român se obligă să
îndeplinească întocmai şi cu bună credinţă obligaţiile ce îi revin din tratatele la care
este parte" (1), iar "tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii fac parte din dreptul
intern" (2).
Subsumându-se prevederilor din Titlul întâi, articolul 11, articolul 20 din Titlul
al doilea stabileşte că dispoziţiile constituţionale privitoare la drepturile şi libertăţile
cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia universală a
drepturilor omului, cu pactele şi cu tratatele la care România este parte; de altfel, în
domeniul drepturilor omului, Constituţia merge mai departe, acordând prioritate
dreptului internaţional în cazul neconcordanţelor cu dreptul intern.
În consecinţă, toate prevederile internaţionale care garantează libertatea de
exprimare şi de informare sunt incorporate de drept în sistemul românesc şi au
prioritate în faţa legislaţiei naţionale în caz de "conflict legislativ".
S-a creat astfel cadrul constituţional pentru valorificarea tuturor
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reglementărilor internaţionale privind drepturile omului cuprinse în convenţiile şi
tratatele la care România este parte, precum şi cele viitoare pe care România le va
ratifica sau la care va adera.
Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948, document solemn ce stă la baza
întregului sistem al drepturilor şi libertăţilor edificat după cel de-al doilea război
mondial prevede la art. 19: "Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi a
exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară,
precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice
mijloace şi independent de frontierele de stat".
Instrument internaţional cu forţă juridică obligatorie pentru statele părţi, Pactul
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite în anul 1966, intrat în vigoare zece ani mai târziu,
ratificat de România la 30 septembrie 1974, reglementează în art. 19, în simetrie cu
Declaraţia, ale cărei prevederi le reiterează, libertatea de opinie şi libertatea de
exprimare în paragrafe distincte.
Dacă libertatea de opinie, asimilată libertăţii de gândire, este absolută (para. 1),
libertatea de exprimare (para.2) este un drept civil a cărui exercitare poate fi supusă
unor limitări care trebuie însă să fie stabilite în mod expres prin lege şi care sunt
necesare pentru: a) respectarea drepturilor şi libertăţilor altora; b) apărarea securităţii
naţionale, ordinii publice, sănătăţii şi moralităţii publice (para.3).
Pe plan regional european, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, adoptată la 4 noiembrie 1950, la mai puţin de doi ani după
Declaraţia universală a drepturilor omului, înscrie între drepturile civile şi politice pe
care le consacră, libertatea de exprimare.
Conform art. 10 alin. 1 al Convenţiei "Orice persoană are dreptul la libertatea
de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de
a comunica informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama
de frontiere". Acest articol "nu împiedică statele să supună societăţile de
radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare".
Alineatul al doilea enumera limitativ excepţiile restrictive legitime în exerciţiul
acestei libertăţi fundamentale şi anume acele "formalităţi, condiţii, restrângeri sau
sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate
democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică,
apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, sau a moralei, protecţia
reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii
confidenţiale sau a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti".
Articolul 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului serveşte drept cadru
pentru legislaţia asupra media şi informaţiei în Europa, atât în sfera Consiliului
Europei cât şi a Uniunii Europene.
Cele patru nivele la care se situează aplicarea şi interpretarea articolului 10
sunt următoarele74: nivelul statelor membre, nivelul Curţii Drepturilor Omului de la
Strasbourg, nivelul politic al Consiliului Europei şi nivelul dreptului comunitar şi al
jurisdicţiei Curţii de Justiţie din Luxembourg, care interpretează articolul 10 al
Convenţiei europene a drepturilor omului în ordinea juridică a Comunităţii Europene.
Libertatea de exprimare şi de informare fără ingerinţa autorităţilor publice şi
fără a lua în considerare frontierele, garantată prin articolul 10 al Convenţiei,
74
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reprezintă un pilon important al democraţiei şi totodată un factor de progres al
acesteia.
Remarcăm, de asemenea, că articolul 10 nu este doar baza legislaţiei ce
dispune pentru viitor, de lege ferenda, în materie de informaţie şi media în cadrul
Consiliului Europei, ci şi un instrument juridic cu forţă de constrângere — de lege lata
— pentru statele membre, între care din 1993 se află şi România, care a ratificat în
1994 Convenţia europeană şi protocoalele sale adiţionale.
Nefiind asemenea libertăţii de gândire un drept absolut, libertatea de exprimare
poate fi şi este supusă unor restricţii. Problema cheie este în ce cadru, în ce condiţii şi
în ce măsură acestea sunt justificate.
Pentru a fi legală, ingerinţa autorităţilor publice:
1. trebuie să figureze pe lista completă şi exhaustivă a restricţiilor art. 10 (2),
listă care trebuie interpretată într-o manieră restrictivă;
2. să fie prevăzută de lege şi formulată în termeni clari şi precişi;
3. să fie necesară într-o societate democratică şi să răspundă unei nevoi sociale
imperioase;
4. să fie proporţională cu scopul urmărit.
Analiza jurisprudenţei evidenţiază criteriul necesităţii drept criteriu decisiv
pentru stabilirea legitimităţii restricţiilor şi sancţiunilor în materie. Curtea europeană
"îşi axează deciziile sale pe justificarea nevoii sociale imperioase a restricţiilor
sancţiunilor sau limitărilor în cauză. În schimb, condiţia conform căreia aceste
restricţii trebuie să fie prevăzute de lege şi să se bazeze pe un scop legitim nu a avut
până în prezent un impact decisiv în practica jurisprudenţei Comisiei şi a Curţii".
În multe decizii privind admisibilitatea s-a recunoscut statului o marjă largă de
apreciere, estimându-se că sancţiunea sau restrângerea în litigiu era "necesară într-o
societate democratică" şi proporţională cu scopul legitim urmărit.
Totodată, analiza jurisprudenţei arată că necesitatea nu este un criteriu
aplicabil într-o manieră absolută, ci obligă la luarea în considerare a unor factori
diverşi, între care natura opiniilor sau informaţiilor în cauză, contextul politic sau
social, persoanele implicate, tipul de media, publicul vizat.
Din această perspectivă ar trebui privită diferenţa de tratament pe care articolul
10 p.1, o face între presa scrisă pe de o parte, radio şi televiziune pe de altă parte,
lăsând statelor facultatea de a supune întreprinderile de radiodifuziune, cinematografie
şi televiziune unui regim de autorizare. Motivul, deseori invocat, constă în impactul
lor deosebit asupra vieţii sociale, în general, al opiniei publice în special.
Convenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră a Consiliului
Europei adoptată la 5 mai 1989, ratificată de România la 13 februarie 2003, prevede la
art. 7 referitor la responsabilităţile radiodifuzorului cerinţa ca "toate elementele
serviciilor de programe, prin prezentarea şi conţinutul lor, trebuie să respecte
demnitatea şi drepturile fundamentale ale oricărei persoane. În special, ele nu trebuie:
a) să fie contrare bunelor moravuri şi, mai ales, să conţină pornografie; b) să
evidenţieze violenţa sau să fie susceptibile de incitare la ură rasială (para. 1); acele
elemente care sunt "susceptibile de a aduce prejudicii dezvoltării fizice, psihice şi
morale a copiilor sau adolescenţilor nu trebuie să fie transmise, atunci când, datorită
orei de transmisie şi de recepţie, aceştia din urmă sunt susceptibili să le privească"
(para. 2).
Protecţia minorilor şi responsabilităţile în acest sens ale media audiovizuale
fac obiectul unor preocupări constante şi reglementări la nivel comunitar ale Uniunii
Europene, cărora statele membre, între care de la 1 ianuarie 2007 şi România, trebuie
să li se conformeze.
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Astfel Comisia europeană, în comunicarea sa din 19 iulie 1994 intitulată
"Drumul Europei spre societatea informaţională; plan de acţiune", a evidenţiat
importanţa unui cadru legal aplicabil conţinutului serviciilor audiovizuale, care să ia
în considerare "natura specifică, mai ales impactul cultural şi sociologic, al
programelor audiovizuale".
Totodată, Comisia a prezentat o carte verde privind protecţia minorilor şi a
demnităţii umane în serviciile audiovizuale şi informaţionale.
De asemenea, o investigaţie întreprinsă de Comisie cu concursul autorităţilor
competente din statele membre, în vederea facilitării controlului părinţilor şi al
tutorilor legali asupra programelor care pot fi vizionate de minori, recomandă între
altele ca noile televizoare să fie dotate cu un dispozitiv pentru filtrarea anumitor
programe, încurajarea politicilor de vizionare de către întreaga familie şi a altor
măsuri educaţionale şi de conştientizare precum şi valorificarea experienţei dobândite
în acest domeniu în Europa şi în alte părţi ale lumii.
În preambulul la Directiva Parlamentului european şi a Consiliului 97/36/CE
din 30 iunie 1997 de modificare a directivei Consiliului 89/552/CEE privind
coroborarea unor prevederi stabilite prin dispoziţii legale, de reglementare şi
administrative în statele membre, cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a
programelor de televiziune, care constituie cadrul legal pentru activităţile de difuzare
a programelor de televiziune pe piaţa internă, se subliniază o serie de norme în ceea ce
priveşte protecţia minorilor.
Între acestea, necesitatea de a fi clarificate reglementările pentru protecţia
dezvoltării fizice, mentale şi morale a minorilor, întrucât stabilirea unei distincţii clare
între programele complet interzise şi cele care pot fi autorizate ar trebui să satisfacă
preocuparea pentru interesul public.
Prevederile cu privire la protecţia minorilor şi ordinea publică ale acestei
directive nu impun ca măsurile adoptate să fie în mod necesar puse în aplicare
printr-un control prealabil al emisiunilor de televiziune.
Conform art. 22 din Capitolul V al Directivei cu privire la protecţia minorilor
şi a ordinii publice statele membre trebuie să ia măsuri adecvate pentru a garanta că
emisiunile televizate "nu cuprind programe cu potenţialul de a afecta în mod grav
dezvoltarea fizică, mentală sau morală a tinerilor în special cele care cuprind
pornografie sau violenţă nejustificată" (para. 1); aceste măsuri se extind şi asupra altor
programe care cuprind o astfel de probabilitate, cu excepţia situaţiei în care prin
programare orară sau măsuri tehnice "se asigură faptul că minorii din zona de
transmisie, în situaţii normale, nu vor auzi sau vedea emisiunile respective" (para. 2).
Atunci când astfel de programe de natură să-i afecteze pe minori, sunt transmise fără a
fi codate, ele trebuie să fie precedate de un avertisment acustic sau să fie semnalate
printr-un simbol vizual pe toată durata acestora.
De asemenea, art. 16 al Directivei stipulează că publicitatea prin televiziune nu
trebuie să afecteze minorii din punct de vedere moral sau fizic.
În Constituţia României libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie sunt
reglementate prin două articole distincte, art. 30 şi respectiv 51, ceea ce este de natură
să dea un relief mai pregnant şi totodată o bază legală mai solidă dreptului la
informaţie, drept conţinut în conceptele libertatea informaţiei şi libertatea de
exprimare în limbajul ONU, al Consiliului Europei şi al altor organisme, al multor
legislaţii naţionale şi care au înlocuit după al doilea război mondial conceptul
tradiţional al libertăţii presei, dezvoltându-1 în contextul diversificării media şi al
noilor abordări, cu caracter internaţional, în domeniul drepturilor omului.
În deplină concordanţă cu normele şi standardele în materie, articolul 30
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consacră inviolabilitatea libertăţii de exprimare a gândurilor, opiniilor sau a
credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini
prin sunete sau prin ale mijloace de comunicare în public, prevăzând garanţii esenţiale
precum interzicerea cenzurii de orice fel, libertatea de a înfiinţa publicaţii şi interdicţia
suprimării publicaţiilor.
Potrivit Constituţiei României, libertatea de exprimare nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei, dreptul la propria imagine (para. 6),
sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la
ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism
teritorial sau la violenţă publică, precum şi la manifestările obscene contrare bunelor
moravuri (para. 7).
Răspunderea civilă revine, conform paragrafului 8 al articolului 30, editorului
sau realizatorului, autorului, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de
radio sau televiziune, după caz.
La aceste prevederi se adaugă cele ale art. 31 privind dreptul la informaţie, şi
anume, dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public, căruia
îi corespund obligaţiile corelative ale autorităţilor publice de a informa cetăţenii
asupra treburilor publice şi asupra problemelor de ordin personal şi ale mijloacelor de
informare în masă publice şi private de a asigura informarea corectă a opiniei publice.
De asemenea, legea fundamentală consacră autonomia serviciilor publice de
radio şi televiziune şi garantează dreptul la antenă al grupurilor sociale şi politice
importante.
Restricţiile în exercitarea dreptului la informaţie vizează protecţia tinerilor şi
siguranţa naţională.
În domeniul audiovizualului, legea privind organizarea şi funcţionarea
Societăţii Române de radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune reiterează
principiile şi normele constituţionale cu privire la libertatea de exprimare şi dreptul la
informaţie, precizând că aceste instituţii publice "au obligaţia să asigure, prin întreaga
lor activitate, pluralismul, libera exprimare a ideilor şi opiniilor, libera comunicare a
informaţiilor, precum şi informarea corectă a opiniei publice (art. 3).
Noua Lege a audiovizualului (nr. 504/2002), modificată şi completată prin
Legea nr. 402/2003, înscrie, pe lângă o serie de prevederi privind licenţe şi autorizaţii,
atribuţiile şi funcţionarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, norme şi principii
de ordin general sau legate de conţinutul comunicării şi regimul juridic al proprietăţii,
în concordanţă cu reglementările internaţionale în materie, cu exigenţele aderării la
Uniunea Europeană şi cerinţele interne resimţite în perioada de aplicare a vechii legi
(nr. 48/1992), pe care o abrogă.
În aplicarea dispoziţiilor legii, Consiliul Naţional al Audiovizualului este
autorizat să emită decizii cu caracter de norme de reglementare, să elaboreze
instrucţiuni şi să emită recomandări.
În calitatea sa de garant al interesului public şi de unică autoritate de
reglementare în domeniul programelor audiovizuale, CNA, stabileşte norme cu privire
la protecţia copiilor, promovarea demnităţii umane, exercitarea dreptului la replică,
asigurarea informării corecte şi a pluralismului, responsabilităţile culturale ale
radiodifuzorilor, precum şi la publicitate, sponsorizare şi teleshoping.
Titlul I al Deciziei sale nr. 187 din 3 aprilie 2006, cea mai recentă
reglementare a conţinutului audiovizualului, care asimilează şi valorifică normele şi
standardele internaţionale, inclusiv comunitare, este integral consacrat drepturilor
copilului, protecţiei acestuia, inclusiv a imaginii sale publice, a vieţii sale intime,
private şi familiale.

158

Sunt precizate, de asemenea, obligaţiile radiodifuzorilor, ale serviciilor de
programe, criteriile în funcţie de care se apreciază şi se clasifică producţiile
audiovizuale, cerinţele faţă de programele de ştiri, cele muzicale, publicitate şi
teleshoping ce decurg din protecţia copilului, proclamate de Convenţia ONU cu
privire la drepturile copilului şi de Convenţia europeană a drepturilor omului.
Aprofundarea prin studii şi cercetări a problematicii complexe a echilibrului
între diferite drepturi şi libertăţi ca şi între libertăţi şi responsabilităţi, între drepturi şi
îndatoriri constituie o necesitate pentru identificarea şi soluţionarea adecvată şi
corectă a eventualelor conflicte dintre acestea.
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DREPTURILE OMULUI ŞI NOILE TEHNOLOGII ALE
INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII
Noile tehnologii, aflate în secolul abia început într-o dezvoltare explozivă,
constituie, fără îndoială, o provocare inclusiv pentru sistemul actual al drepturilor
omului, obligând societatea să găsească soluţii pentru a ţine pasul cu evoluţiile rapide
din acest domeniu.
Problema principală care se pune este aceea de a integra şi valorifica uriaşul
lor potenţial în mod benefic, în respectul unor principii, valori şi norme comune,
precum şi de a opri sau preîntâmpina posibilele efecte perverse şi destabilizatoare ale
unei utilizări haotice a acestui potenţial.
Din mulţimea domeniilor revoluţionate de progresele ştiinţei şi tehnologiei,
nimic nu ilustrează mai bine dificultăţile cu care se confruntă dreptul faţă în faţă cu
noile tehnologii decât problematica a ceea ce se numeşte acum, în limbajul
internaţional, administrarea (governance, en.; gouvernance, fr.) Internet-ului.
De maximă importanţă este înţelesul atribuit acestei sintagme, la definirea
căreia o contribuţie decisivă a adus Summit-ul Mondial pentru Societatea Informaţiei
ce a avut loc în două etape: la Geneva în 10-12 decembrie 2003 şi la Tunis în 2005.
Astfel, în Declaraţia de principii adoptată de către Summit la Geneva, la 12
decembrie 2003, intitulată "Construirea unei societăţi a informaţiei: o provocare
mondială pentru noul mileniu", se arată că "Internet-ul a devenit o resursă publică
mondială şi administrarea sa trebuie să fie un punct esenţial al ordinii de zi a societăţii
informaţiei. Gestionarea internaţională a Internet-ului trebuie să se exercite în manieră
multilaterală, transparentă şi democratică, cu deplina participare a statelor, a
sectorului privat, a societăţii civile şi să asigure o repartiţie echitabilă a resurselor, să
faciliteze accesul tuturor şi să garanteze funcţionarea stabilă şi securizată a
Internet-ului, în respectul multilingvismului".
Administrarea Internet-ului acoperă atât problemele tehnice cât şi problemele
de politică publică şi ar trebui să asocieze toate părţile menţionate precum şi
organizaţiile interguvernamentale sau internaţionale interesate. Este cunoscut în
această privinţă că puterea de decizie în problemele de politică legate de Internet
constituie dreptul suveran al statelor. Acestea au drepturi şi responsabilităţi în privinţa
problemelor de politică publică legate de Internet. Dacă sectorul privat a jucat şi
trebuie să joace în continuare un rol important în dezvoltarea Internet-ului, atât în
domeniul tehnic cât şi în cel economic, societăţii civile îi revine un rol important în
special la nivel comunitar. În ceea ce priveşte rolul organizaţiilor
interguvernamentale, acesta este unul de facilitator în coordonarea problemelor de
politică publică legate de Internet, în timp ce organizaţiile internaţionale au un rol
important în elaborarea normelor tehnice şi a politicilor privitoare la Internet.
GTGI, grupul de lucru pentru administrarea Internet-ului, constituit în urma
Summit-ului, pe baza Planului de măsuri adoptat, s-a străduit să stabilească o definiţie
practică care permite o mai bună înţelegere a rolurilor şi responsabilităţilor atât ale
guvernelor, organizaţiilor interguvernamentale şi internaţionale şi ale altor actori şi
instanţe cât şi ale sectorului privat şi ale societăţii civile, atât în ţările dezvoltate cât şi
în dezvoltare.
Astfel, un atribut al administrării Internet-ului constă în elaborarea şi aplicarea
de către state, sectorul privat şi societatea civilă, fiecare conform rolului său specific,
a principiilor, normelor, regulilor şi procedurilor de luare a deciziilor şi a programelor
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comune de natură a modela evoluţia şi utilizarea Internet-ului.
O problemă pe care o considerăm centrală o constituie, în opinia noastră,
oportunitatea unui instrument juridic internaţional în materie, un instrument cadru
pentru toţi actorii implicaţi.
În acest sens, amintim dintre multele poziţii adoptate în această importantă
chestiune, în decursul ultimilor zece ani, care exprimă preocuparea specialiştilor şi a
organizaţiilor internaţionale în legătură cu acest subiect, concluziile Reuniunii
experţilor asupra dreptului cyber-spaţiului (Monaco, 29-30 septembrie 1998).
Astfel, în perspectiva unei reglementări cu caracter universal în această
materie, având în vedere caracterul global al Internet-ului şi interesul general pe care
îl prezintă atât pentru guverne cât şi pentru popoare, Reuniunea experţilor propunea
UNESCO promovarea unor principii de natură să armonizeze acest domeniu cu cel al
drepturilor omului, şi anume:
1. Principiul comunicării şi în legătură cu acesta consacrarea dreptului la
comunicare ca drept fundamental al omului;
2. Principiul participării, căruia i-ar corespunde dreptul fiecărei persoane de a
participa efectiv la societatea informaţiei.
Aceste principii fundamentale implică o altă serie de principii, garanţii ale
drepturilor şi egalităţii în exercitarea lor.
• Principiul serviciului universal, conform căruia statul trebuie să promoveze
servicii accesibile tuturor, fără discriminare şi independent de loc;
• Principiul multiculturalismului şi multilingvismului, conform căruia statele şi
utilizatorii trebuie să promoveze diversitatea culturală şi lingvistică, prin încurajarea
participării locale şi regionale la colectarea informaţiilor şi la noile servicii ale
informaţiei;
• Principiul eticii ce trebuie să guverneze participarea la utilizarea
cyber-spaţiului;
• Principiul libertăţii de exprimare şi dreptul de a primi informaţii independent
de frontiere;
• Principiul respectării vieţii private şi al secretizării, inclusiv confidenţialitatea
comunicaţiilor şi protecţia datelor personale; acest principiu trebuie să se regăsească
în legislaţia naţională, în aplicarea ei, în utilizarea metodelor tehnice şi în recursul
juridic privat, precum şi în măsuri de autoreglementare;
• Principiul accesului la informaţii, care se referă în special la informaţia de
interes public, cum ar fi informaţii cu caracter oficial sau cu caracter cultural, istoric,
arhivistic; organismelor publice le revine îndatorirea ca aceasta să fie larg" disponibilă
pe Internet, să fie exactă şi difuzată în timp util. De asemenea, echilibrul tradiţional
între drepturile de autor şi restricţiile impuse acestor drepturi trebuie păstrat şi în
cyber-spaţiu în interesul publicului şi al autorilor;
• Principiul formării, care se referă la încurajarea formării profesionale pentru
media electronice în scopul de a permite tuturor să comunice prin aceste mijloace şi a
crea noi perspective de ocupare; în sfârşit,
• Principiul cooperării internaţionale, conform căruia statele cooperează şi se
fac eforturi pentru armonizarea legislaţiilor naţionale, astfel încât să se elimine
diferendele jurisdicţionale sau conflictele dintre legi.
În Raportul asupra Panelului de nivel înalt SWS1 "TIC (Tehnologiile
Informaţiei şi Comunicării) în serviciul dezvoltării", se sublinia importanţa urmăririi
autorilor cyber-delictelor, inclusiv a celor comise într-o anumită ţară dar ale căror
efecte se resimt într-o altă ţară. În acest sens sunt necesare instrumente şi mecanisme
eficiente, la nivel naţional şi internaţional, pentru a promova cooperarea internaţională
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în special între serviciile poliţiei şi ale justiţiei în domeniul criminalităţii informatice.
Statele sunt chemate să elaboreze legislaţia necesară care să permită anchetarea
cyber-criminalităţii şi urmărirea în justiţie a autorilor cyber-delictelor, ţinând cont de
cadrul existent, spre exemplu Rezoluţiile 55/63 şi 56/121 ale Adunării Generale a
Naţiunilor Unite asupra luptei contra exploatării tehnologiilor informaţiei şi
comunicării în scopuri criminale/ infracţionale şi iniţiativele regionale, printre care
Convenţia Consiliului Europei asupra criminalităţii informatice (2001).
Aspectele menţionate, departe de a prezenta tema în întreaga ei complexitate,
reflectă stadiul în care a ajuns dezbaterea internaţională cu privire la administrarea
Internet-ului în societatea informaţională şi implicaţiile sale în relaţie cu sistemul
drepturilor omului, un sistem deschis, în plină dezvoltare.
Încă departe de o soluţionare globală eficientă, problema Internet-ului
evidenţiază totuşi pregnant necesitatea armonizării între noile tehnologii, dezvoltarea
durabilă şi drepturile omului, în strânsă legătură cu Obiectivele Mileniului, adoptate
de ONU şi însuşite de statele membre, între care şi România.
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TERORISMUL – GRAVĂ ÎNCĂLCARE A DREPTULUI LA
VIAŢĂ, LIBERTATE ŞI SIGURANŢĂ
Dreptul la viaţă, la libertate şi la siguranţă sunt cele dintâi drepturi civile şi
politice, trei drepturi esenţiale, legate între ele, de care depind toate celelalte. Deloc
întâmplător, deci, cu ele începe seria drepturilor consacrate de Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, în urmă cu aproape 60 de ani. După postulatul conform căruia
"Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi" (art. 1) şi
proclamarea principiilor egalităţii şi nediscriminării (art. 2), Declaraţia înscrie în art.
3: "Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la siguranţă."
Instrumentul universal care conferă drepturilor fundamentale la viaţă, libertate
şi siguranţa persoanei cea mai largă recunoaştere şi aplicabilitate este, fără îndoială,
Pactul cu privire la drepturile civile şi politice, parte — alături de Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului şi Pactul cu privire la drepturile economice, sociale
şi culturale — din Carta internaţională a drepturilor omului. Articolul 6 al acestui
document fundamental, consacrat în întregime dreptului la viaţă, inerent persoanei
umane, cuprinde o serie întreagă de obligaţii pentru state şi de garanţii efective care se
constituie în norme internaţionale.
Convenţia europeană a drepturilor omului consacră, la rândul său, aceste
drepturi, dar în două articole distincte, art. 2 privind protecţia dreptului la viaţă al
oricărei persoane şi art. 5 conform căruia "orice persoană are dreptul la libertate şi la
siguranţă" şi "nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa."
Preocuparea constantă a comunităţii internaţionale pentru promovarea şi
protecţia acestor drepturi fundamentale îşi are originea în îngrijorarea pricinuită de
frecventele atentate la adresa vieţii şi a siguranţei persoanei care ameninţă valorile
intrinsece ale societăţii umane civilizate. Asemenea acte nu pot rămâne închise în
sfera afacerilor interne ale unor state.
Chiar dacă acţiunile teroriste nu urmăresc în mod direct eliminarea fizică a
victimelor sau distrugerea anumitor bunuri, ci crearea unei atmosfere de frică şi
panică colectivă, de natură să intimideze autorităţile unui stat sau un alt grup de putere
pentru ca acestea să cedeze în faţa revendicărilor respectivului grup extremist, chiar
dacă ţintele sunt alese pe considerentul producerii unui impact psihologic cât mai
mare şi nu pe criterii strategice, militare sau economice, utilizarea violenţei faţă de
persoane, luarea de ostatici, care nu au legătură cu revendicările, distrugerea sau
luarea cu forţa a unor bunuri prin care este periclitată viaţa unor persoane străine de
mobiluri politice constituie încălcări ale drepturilor fundamentale la viaţă, siguranţă şi
libertate.
Întregul cortegiu de astfel de fapte, omoruri, răniri grave, răpiri şi sechestrări
de persoane, distrugerea totală sau parţială ori ocuparea cu forţa a unor bunuri în care
se află oameni, fie că este vorba de clădiri, avioane sau alte mijloace de transport,
folosirea armelor biologice, contravine flagrant celui mai elementar respect datorat
acestor drepturi inerente fiinţei umane75.
În lipsa unei definiţii explicite, cu valoare juridică consacrată printr-un tratat
internaţional, a consensului statelor în ceea ce priveşte natura juridică specială a
terorismului şi a unei reacţii unitare de condamnare, motivate prin caracterul politic
incontestabil al acestui fenomen, există totuşi câteva convenţii internaţionale privind
75

V. Irina Moroianu Zlătescu, Terorismul – gravă încălcare a dreptului la viaţă, la libertate şi
siguranţă, în "Drepturile omului" nr. 1/2002.

163

combaterea terorismului, ca infracţiune internaţională în dreptul public internaţional,
convenţii ce au, în opinia noastră, o deosebită relevanţă şi din perspectiva pe care am
abordat-o, şi anume aceea a drepturilor omului.
Dacă multă vreme s-a manifestat o anume reticenţă faţă de extrădare sau
asistenţă judiciară, considerate contrare normelor internaţionale, drepturilor
fundamentale ale omului pe motivul că actele teroriste ar fi de natură politică, prin
convenţiile la care ne referim — cele trei convenţii în domeniul aviaţiei civile din
1963, 1970 şi 1971, Convenţia de la Roma din 1988 privind navigaţia şi platformele
marine, Convenţia de la New York din 1979 pentru prevenirea şi reprimarea luării de
ostatici — s-a afirmat o nouă concepţie conform căreia diversele infracţiuni
enumerate în respectivele texte, constând în cele mai grave acte teroriste, nu vor mai
fi considerate delicte politice, indiferent de motivaţia lor. De asemenea, se face o
distincţie clară între terorism, crime politice şi lupta de eliberare naţională.
Chiar dacă necesită revizuiri şi actualizări în acord cu evoluţiile rapide din
societatea contemporană, convenţiile internaţionale antiterorism adoptate sub egida
ONU constituie o bază juridică importantă; dar esenţială este implementarea
prevederilor lor la nivelul sistemelor juridice ale statelor.
Dintre cele douăzeci de convenţii consacrate acestei problematici, adoptate
până în 2004, douăsprezece au o aplicabilitate universală, iar opt o aplicare regională.
Din punctul de vedere al ariei de aplicare, convenţiile cu vocaţie universală
vizează câteva domenii şi anume: domeniul protecţiei internaţionale a persoanelor, în
special a celor cu însărcinări internaţionale (Convenţia privind prevenirea şi
sancţionarea infracţiunilor contra persoanelor care se bucură de protecţie
internaţională, inclusiv agenţii diplomatice, semnată la New York în 14 octombrie
1973 şi intrată în vigoare la 20 februarie 1977; Convenţia internaţională împotriva
luării de ostatici, menţionată anterior, semnată la New York în 17 decembrie 1979 şi
intrată în vigoare la 3 iunie 1983); domeniul aviatic (Convenţia privind infracţiunile şi
alte acte survenite la bordul avioanelor, semnată la Tokyo în 14 septembrie 1963 şi
intrată în vigoare la data de 4 decembrie 1969; Convenţia privind reprimarea
capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga în 16 decembrie 1970 şi intrată în
vigoare la 14 octombrie 1971; Convenţia privind reprimarea actelor ilicite îndreptate
contra securităţii aviaţiei civile, semnată la Montreal în 23 septembrie 1971 şi intrată
în vigoare la 26 ianuarie 1973 şi Protocolul cu privire la reprimarea actelor ilicite de
violenţă în aeroporturile destinate aviaţiei civile, semnat la Montreal în 24 februarie
1988 şi intrat în vigoare la 6 august 1989); în domeniul naval, cele două convenţii de
la Roma: Convenţia privind reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei
maritime, semnată în 10 martie 1988 şi intrată în vigoare la 1 martie 1992 şi
Protocolul cu privire la reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei platformelor
fixe situate pe platoul continental semnat la 10 martie 1988 şi intrat în vigoare la 3
februarie 2000); domeniul materialelor explozive şi nucleare (Convenţia privind
protecţia fizică a materialului nuclear, semnată la Viena în 3 martie 1980 şi intrată în
vigoare la 8 februarie 1987; Convenţia privind marcajul explozibililor plastici şi în
folie în scopul detectării, semnată la Montreal în 1 martie 1991 şi intrată în vigoare la
21 iunie 1998 şi Convenţia internaţională privind reprimarea atentatelor teroriste cu
bombe (explozivi) semnată la New York în 15 decembrie 1997 şi intrată în vigoare la
23 mai 2001); în domeniul finanţării terorismului, cel mai recent în abordarea ONU,
Convenţia internaţională privind reprimarea finanţării terorismului, semnată la New
York în 9 decembrie 1999 şi intrată în vigoare la 10 aprilie 2002).
Cu toate că numeroase rezoluţii ONU şi sute de dezbateri au abordat tema
terorismului internaţional, nu s-a putut ajunge, din cauza evoluţiei rapide a
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fenomenului, a complexităţii sale şi a diversificării formelor sale de manifestare, la un
consens pe plan mondial asupra unei definiţii universal acceptate.
De altfel, după cum observa analistul Gilbert Guillaume în lucrarea sa
"Terrorisme et droit international" (R.C.A.D.I., 1989, p. 295), conceptul de terorism
este după unii autori "o noţiune variabilă şi se diferenţiază cu greu de noţiuni
apropiate semantic, precum violenţa sau asasinatul politic, lupta de gherilă sau
anarhismul". Pe de altă parte, pentru că terorismul are o proastă reputaţie, "unii au
tendinţa de a folosi acest termen pentru a califica un anume comportament al statelor
sau al mişcărilor care le sunt ostile, în timp ce alţii resping categoric folosirea
termenului în relaţie cu regimurile sau grupările care le sunt favorabile."
Adoptarea de către Adunarea Generală a ONU, la începutul anului 2005, a
Convenţiei internaţionale cu privire la terorismul nuclear marchează începutul unui
consens mondial, necesar a fi întrunit pentru o viitoare convenţie-cadru cu privire la
terorismul internaţional.
De asemenea, convenţiile regionale, între care cea europeană, adoptate în
conformitate cu prevederile Cartei ONU şi ale dreptului internaţional, contribuie la
coagularea unei poziţii convergente la nivel mondial.
Astfel, Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului, adoptată la
Strasbourg în 27 ianuarie 1977, intrată în vigoare la 4 august 1978 şi ratificată de
România prin Legea nr. 19 din 28 februarie 199776, stabileşte că pentru cerinţele
extrădării nu vor fi considerate infracţiuni politice sau inspirate de scopuri politice,
infracţiunile cuprinse în câmpul de aplicare al amintitelor convenţii internaţionale din
1970 şi 1971 privind reprimarea capturării ilicite de aeronave şi, respectiv, a actelor
ilicite îndreptate contra siguranţei aviaţiei civile, cele constând într-un atac împotriva
vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor care se bucură de protecţie
internaţională, inclusiv agenţii diplomatici, cele ce au ca obiect răpirea, luarea de
ostatici sau sechestrarea ilegală. La acestea se adaugă infracţiunile ce au ca obiect
folosirea de bombe, grenade, rachete, arme de foc automate ori scrisori sau
colete-bombă, în măsura în care prezintă pericol pentru persoane, precum şi tentativa,
participarea în calitate de coautor sau de complice la infracţiune ori la tentativă (art.
1).
Cu toate acestea, ca o garanţie împotriva interpretărilor abuzive, convenţia lasă
la latitudinea statelor rezerva de a refuza extrădarea în cazul infracţiunilor pe care
acestea le consideră totuşi infracţiuni politice, conexe sau determinate de scopuri
politice; în momentul calificării infracţiunii, ele au, însă, obligaţia de a ţine seama de
gravitate, mai ales dacă s-a creat un pericol colectiv pentru viaţa, integritatea
corporală ori libertatea persoanelor, s-a adus atingere unor persoane străine de
mobilurile care au determinat-o ori s-au folosit mijloace crude sau perfide pentru
comiterea ei (art. 13, §1)77. Lista infracţiunilor cuprinse în primul articol al tratatului,
menţionate aici, nu este una limitativă, ea putând fi extinsă de către statele
contractante, conform articolului 2, la orice act îndreptat contra vieţii, integrităţii
corporale sau libertăţii persoanelor, ori contra bunurilor, dacă acesta a cauzat un
pericol colectiv pentru persoane.
Cu prilejul reuniunii la nivel înalt a şefilor de state şi de guverne din 16-17 mai
2005 de la Varşovia, care a definit obiectivele şi priorităţile organizaţiei în noul
context internaţional, Consiliul Europei a adoptat şi două tratate cu privire la
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combaterea terorismului şi anume Convenţia privind prevenirea terorismului şi
Convenţia referitoare la depistarea, reţinerea şi confiscarea produselor infracţiunilor şi
la finanţarea terorismului.
În cadrul Consiliului Europei funcţionează Comitetul European pentru
Cooperare Juridică, Comitetul European pentru probleme de criminalitate (penale),
Comisia Europeană pentru eficacitatea justiţiei, uniuni ale profesioniştilor dreptului şi
alte structuri specializate care desfăşoară activităţi diverse în serviciul obiectivelor
majore ale acestei organizaţii, care se situează în avangarda acţiunii internaţionale
pentru apărarea drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept.
În ceea ce priveşte măsurile naţionale de combatere a terorismului, acestea pot
fi încadrate în modelul justiţiei penale, în cazul în care se consideră că este vorba de
crime cu premeditare, în modelul militar atunci când terorismul este considerat act de
război revoluţionar, sau în modelul diminuării până la zero a sprijinului pentru
grupările cu potenţial terorist. În această ultimă situaţie, se recurge la satisfacerea unor
cereri atunci când există o susţinere din partea populaţiei.
Dacă înainte de 11 septembrie 2001 numai şase state de pe continentul
european şi anume Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Portugalia şi Spania
adoptaseră o legislaţie specifică distinct de codurile penale, după această dată, înscrisă
cu negru în istoria recentă, tot mai multe state au trecut la măsuri juridice de acest fel.
Angajată efectiv în edificarea noii arhitecturi de securitate, factor de stabilitate
şi furnizor de securitate în regiune şi în lume, România este parte la 16 convenţii
internaţionale şi protocoale privind combaterea terorismului, a crimei organizate şi a
altor infracţiuni grave, dintre care 10 sunt adoptate în sistemul ONU şi 6 în cadrul
Consiliului Europei, şi autoare a unor iniţiative precum crearea unui grup de lucru
privind rolul OSCE în combaterea terorismului, cu participarea ca invitat a unui
reprezentant al Oficiului ONU pentru controlul drogurilor şi prevenirea crimei, având
ca sarcină imediată întocmirea unui plan de acţiune al OSCE în acest sens.
Avându-se în vedere necesitatea stringentă a unei abordări globale şi
convergente a demersurilor vizând prevenirea şi combaterea eficientă a terorismului,
ţara noastră şi-a manifestat prin fapte disponibilitatea de a participa activ şi nemijlocit
la acţiunile iniţiate de ONU, NATO şi OSCE precum şi de a contribui la procesul de
elaborare a unor standarde internaţionale de luptă împotriva acestui flagel, deoarece
globalizarea şi noile dezvoltări geopolitice impun un limbaj comun al organizaţiilor
internaţionale, la nivelul principiilor, conceptelor, normelor şi standardelor de
evaluare, al procedurilor şi metodologiilor.
Ca membră a ONU, NATO şi OSCE, România îşi pune în practică
angajamentele asumate şi pe plan intern, printr-un ansamblu de măsuri ce se constituie
într-o strategie de prevenire şi combatere a terorismului "fără frontiere".
Astfel, la foarte scurt timp după atacurile teroriste asupra unor obiective civile
şi militare din SUA, a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă nr. 153 din 2 noiembrie
2001 pentru aplicarea Rezoluţiei 1373 din 28 septembrie 2001 a Consiliului de
Securitate ONU privind combaterea terorismului internaţional, document bazat pe
prevederile capitolului VII al cartei ONU privind situaţiile de pericol la adresa păcii şi
securităţii, ceea ce îi conferă un caracter obligatoriu.
În ultimii ani, bioterorismul, forma de terorism în care se utilizează armele
biologice, în general, şi agenţii patogeni în special, a devenit un pericol uriaş pentru
omenire, având în vedere urmările pe scară largă, potenţialul de diseminare
incontrolabilă, modul de operare al grupărilor teroriste şi participarea unor state la
cercetarea şi fabricarea unor astfel de arme.
Bioterorismul prezintă o deosebită gravitate, prin perfidia metodelor folosite.
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Astfel, o epidemie poate fi declanşată de conţinutul unei fiole sau sticluţe cu aparenţă
de medicament; este greu de făcut distincţie între o întâmplare naturală şi un act
terorist; nu are graniţe şi ţările, zonele, continentele afectate sunt dificil de identificat,
nefiind în mod obligatoriu învecinate; nu există sisteme de detectare a viruşilor
patogeni în zone aglomerate, poştă, vama ş.a. În prezent, nu există în lume un stat care
să fie suficient de bine pregătit pentru a face faţă unui atac terorist.
De aceea, ONU, prin Rezoluţia 1540/2003, cheamă statele să ia măsuri de
prevenire sau combatere a bioterorismului, preocupare ce se reflectă şi în Convenţia
privind armele biologice, care însă, din păcate, a fost ratificată de un număr
insuficient de state.
În acest sens, este salutară constituirea în SUA a unui Consorţiu de Securitate
Strategică şi Legislaţie, organizaţie neguvernamentală având ca scop prevenirea
bioterorismului, iar pe termen mediu realizarea unei reţele internaţionale în acest scop.
Totodată, Consorţiul lucrează la documentaţia necesară revizuirii Convenţiei privind
armele biologice şi a Rezoluţiei 1540 a ONU în sensul îmbunătăţirii aplicabilităţii lor.
În cadrul Consorţiului, în România, funcţionează Centrul zonal de înalte studii privind
bioterorismul, cu atribuţii în domeniul educaţiei şi cercetării, care a iniţiat, între altele,
şi un program naţional de prevenire prin informarea unor grupuri ţintă.
Rămâne de reflectat dacă reglementările existente cuprind garanţii suficiente
pentru viaţa, libertatea şi siguranţa persoanei, având în vedere gravitatea pericolului
pe care îl prezintă terorismul, în special cel internaţional, gravitate evidenţiată, în mod
tragic, de evoluţiile recente.
"Trebuie să ne amintim — aşa cum arăta Terry Davis, secretar general al
Consiliului Europei, la Reuniunea OSCE asupra Dimensiunii Umane pe tema legăturii
dintre respectarea drepturilor omului şi lupta împotriva terorismului — pentru ce
luptăm... Trebuie să ne amintim că un soldat adevărat nu luptă pentru că urăşte ceea
ce se află în faţa sa, ci pentru că iubeşte ceea ce se află în spatele său. Trebuie să ne
amintim că luptăm pentru că iubim valorile democraţiei, ale statului de drept şi ale
drepturilor omului, valorile pe care sunt construite societăţile noastre".
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DREPTUL LA MEDIU ÎN JURISPRUDENŢA INTERNĂ ŞI
INTERNAŢIONALĂ
În condiţiile globalizării, problemele de mediu şi dreptul la mediu fac obiectul
a numeroase documente, reglementări şi reuniuni internaţionale, între acestea,
Declaraţia de la Stockholm adoptată de Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului
din 1976, care a avut un rol fundamental în a determina statele să prevadă în legislaţia
lor, de regulă în cadrul reglementărilor care privesc administraţia sau urbanismul,
dispoziţii privind mediul. După 20 de ani, la Conferinţa Mondială de la Rio de
Janeiro, făcându-se bilanţul activităţilor în domeniul mediului, s-a lansat un program
special de dezvoltare durabilă în care principalele activităţi vizează protecţia acestuia.
Declaraţia de la Rio şi Agenda 21 din 1992 au introdus, pe lângă principiul
dezvoltării durabile şi al parteneriatului global pentru conservarea şi protecţia
ecosistemului, şi principiul informării şi al participării publicului la luarea deciziei,
precum şi acela al accesului la instanţe de judecată în probleme de mediu.
Prin Declaraţia Mileniului din anul 2000, protecţia mediului a fost înscrisă
între obiectivele esenţiale ale relaţiilor internaţionale.
La nivel regional european, Recomandarea Consiliului Europei din 28
septembrie 1977 se înscrie în aceeaşi tendinţă.
În legislaţiile unor state membre ale Consiliului Europei dar şi ale Uniunii
Europene precum Belgia, Germania, Franţa şi Marea Britanie au apărut definiţii
proprii date dreptului la mediu şi protecţiei ce trebuie acordată mediului, potrivit
standardelor comunitare, punându-se accentul pe libertatea statelor de a stabili norme
proprii dar şi pe obligaţia ce le revine de a informa despre orice accident de mediu.
Dintre ţările de pe alte continente ar fi de remarcat legislaţia canadiană care,
referindu-se la modul în care este introdusă noua arhitectură, noile stiluri arhitecturale
în ambientul existent, au dat definiţii proprii, noi privind drumurile şi spaţiile publice
adiacente unor clădiri şi protejarea lor, accesul pe diverse terenuri, staţionarea,
amenajarea peisajului, depozitarea deşeurilor, astfel încât mediul să nu fie afectat,
evacuarea apelor sau reziduurilor impunând reglementări proprii în materie. Acestea
au fost luate ca model de legiuitorii din diferite ţări, mai ales de legiuitorul britanic
care în timpul guvernării Margaret Thatcher au venit cu cele mai multe noutăţi în
materie, noutăţi ce au fost luate în considerare pe plan larg european.
Mai mult, Marea Britanie a fost printre primele ţări din Uniunea Europeană
care a instituit Ministerul Mediului şi care a adoptat planuri de lungă şi de scurtă
durată, bazate pe structuri proprii, privind protejarea mediului. Aceste planuri au fost
luate în considerare la dezvoltarea urbană şi rurală a Marii Britanii.
Deciziile vizând mediul ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene au evidenţiat
o serie de reguli cu valoare de principiu. Astfel, conform jurisprudenţei acestei Curţi,
protecţia mediului exprimă un interes esenţial şi prioritar. De aceea, libera circulaţie a
mărfurilor îşi găseşte limitele în obiectivele de interes general, între care protecţia
mediului, considerată esenţială şi prioritară.
În absenţa unor texte comunitare de uniformizare a legislaţiilor naţionale în
materie, statele sunt libere să adopte propriile lor norme, protecţia mediului, ca
obiectiv de ordin general şi esenţial prevalând asupra libertăţii de circulaţie.
Aceste principii au fost evidenţiate în situaţii de conflict între dezvoltare şi
protecţia mediului, Curtea fiind chemată să pună în balanţă avantajele dezvoltării şi
prejudiciile aduse mediului.
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La rândul său, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului de la
Strasbourg oferă repere importante pentru abordarea cauzelor privind mediul şi
drepturile omului şi evoluţia conceptelor juridice în materie.
Astfel, în cazul Lopez Ostra contra Spaniei78, referitor la efectele nocive
provocate de o staţie de epurare apropiată de o locuinţă, Curtea a constatat o încălcare
a art. 8 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale.
În iulie 1988, o staţie de epurare a apelor şi deşeurilor provenind de la o
tăbăcărie din Lorca, a început să funcţioneze la câţiva metri de casa petiţionarei. De la
pornirea sa, emanaţiile au provocat tulburări de sănătate şi vătămări unui număr mare
de locuitori, inclusiv petiţionarei. Aceasta a făcut ca municipalitatea să evacueze
persoanele care trăiau în apropierea staţiei şi, în sfârşit, văzând rapoartele de expertiză
ale autorităţilor competente, să ordone, la 9 septembrie 1988, oprirea parţială a
activităţilor sale.
Reîntoarsă acasă, dna Lopez Ostra a constatat persistenţa tulburărilor de
sănătate, precum şi degradarea mediului şi a calităţii vieţii şi a sesizat în acest sens
instanţa administrativă care i-a respins cererea urmând apoi toate căile legale de atac.
În februarie 1992, petiţionara şi familia sa s-a mutat într-un apartament din
centrul oraşului, plătit de primărie. Staţia este oprită provizoriu, la 27 octombrie 1993,
de către judecătorul de instrucţie din Lorca, ca urmare a unei plângeri pentru delict
ecologic, depusă de către două cumnate ale petiţionarei.
Prin hotărârea sa din 9 decembrie 1994, Curtea a apreciat că atingeri grave ale
mediului pot afecta bunăstarea unei persoane şi o pot lipsi de bucuria folosirii
domiciliului său, dăunând vieţii sale private şi de familie, fără ca prin aceasta să-i
pună în mare pericol sănătatea. În toate cazurile, trebuie avut în vedere echilibrul just,
care trebuie menţinut, între interesele concurente ale persoanelor şi ale societăţii, în
ansamblul său.
În concluzie, statul reclamat — în ciuda marjei de apreciere care îi este
recunoscută — nu a ştiut să menţină un echilibru just între interesul bunăstării
economice a oraşului Lorca (să dispună de o staţie de epurare) şi folosirea efectivă de
către petiţionară a dreptului la respect pentru domiciliu şi pentru viaţa sa privată şi de
familie.
Din jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului, menţionăm, de
asemenea, cu titlu de exemplu cauzele Champan, Coster, Beard, Lee şi Jane Smith
contra Regatului Unit79, în care petiţionarii unei familii de ţigani s-au plâns de faptul
că măsurile întreprinse împotriva lor pentru a executa directivele de amenajare
referitoare la instalarea unor caravane pe diverse terenuri, care le aparţin, violează art.
8 (dreptul la respectarea vieţii private şi a celei familiale) şi 14 (interzicerea
discriminării) din Convenţie.
Considerând că viaţa în caravană face parte integrantă din identitatea
ţigănească a reclamanţilor şi că măsurile de executare şi de amenajare reprezintă o
ingerinţă în dreptul acestora la respectarea propriei vieţi private şi familiale, Curtea a
conchis, totuşi, că măsurile erau "prevăzute prin lege" şi vizau scopul legitim
reprezentat de protecţia "drepturilor celuilalt" prin intermediul salvgardării mediului
înconjurător. Fiind vorba de necesitatea unor măsuri luate în scopul atingerii acestui
ţel legitim, Curtea a stabilit că autorităţile naţionale trebuie să beneficieze de o largă
marjă de apreciere, ele fiind cel mai bine plasate pentru a lua decizii în materie de
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amenajare în cazul unui sit dat. Or, inspectorii pentru amenajarea teritoriului
constataseră existenţa unor motive puternice, referitoare la mediu, de natură a se
opune utilizării terenului deţinut de către reclamanţi, motivaţii care erau contrare
intereselor acestora din urmă.
În plus, Curtea a subliniat că ţiganii sunt liberi de a se instala în orice sit
caravanier dotat cu un permis de amenajare dar nu a subscris la argumentul conform
căruia, dat fiind faptul că numărul ţiganilor este superior celui al locurilor disponibile
în cadrul siturilor ţigăneşti autorizate, deciziile privind neautorizarea reclamanţilor de
a ocupa terenul dorit în vederea instalării caravanelor personale implică violarea art.
8. Acest articol nu implică pentru Regatul Unit, ca şi pentru celelalte state părţi ale
Convenţiei obligaţia de a pune la dispoziţia comunităţii ţigăneşti a unui număr adecvat
de situri, dotate adecvat. Prin hotărârea din 18 ianuarie 2001 Curtea pune concluzia că
nu a existat o violare a art. 8.
În privinţa art. 14 din Convenţie, Curtea s-a bazat pe concluzia sa, în lumina
art. 8, conform căreia ingerinţa în drepturile petiţionarilor era proporţională cu scopul
legitim constituit de protecţia mediului, punând de asemenea concluzia de
non-violare.
Pe plan intern, Constituţia României, revizuită în 2003, înscrie dreptul la
mediu între drepturile protejate în mod expres şi explicit (art.35), recunoscând oricărei
persoane dreptul la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic, statul
anticipând, totodată, cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
Astfel, conform articolului 134 (2), statul trebuie să asigure între altele,
exploatarea resurselor naturale, inclusiv ale solului, în concordanţă cu interesul
naţional (litera d), refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea
echilibrului ecologic (litera e). Aceeaşi obligaţie îi revine în ceea ce priveşte "crearea
condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii".
Mai mult, în conformitate cu art. 41 (6) al legii fundamentale, dreptul la
proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi
asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit
legii sau obiceiului, revin proprietarului.
Cu toate acestea, prin expropriere, dreptul de preemţiune sau decizie în materie
de urbanism se limitează atributele pe care le implică dreptul de proprietate sau
interesele private.
Astfel, dreptul la urbanism are rolul de a concilia interesul general cu
interesele private ale proprietarilor de teren şi ale constructorilor şi de a armoniza
preocupările pe termen scurt cu nevoile pe termen lung, ca şi interesele locale cu
preocupările naţionale privind amenajarea teritoriului.
În prezent în România sunt în vigoare, în materie de mediu, 170 de texte
normative de drept intern, dintre care 20 de legi, 30 de ordonanţe guvernamentale, 50
de hotărâri de guvern şi mai mult de 70 ordine ministeriale, precum şi din 80 de tratate
internaţionale dintre care 56 convenţii multilaterale.
La 30 decembrie 1995 a intrat în vigoare Legea protecţiei mediului nr.
137/1995, reglementare -cadru urmată de adoptarea legilor speciale şi a numeroase
alte acte normative ce se constituie într-o legislaţie modernă, aliniată principiilor şi
concepţiei continentale potrivit căreia protecţia mediului constituie "un obiectiv de
interes public major şi face parte din strategia dezvoltării durabile".
Chiar dacă protecţia legală a mediului a făcut paşi înainte după 1995, şi înainte
de această dată au existat şi au fost aplicate o serie de reglementări specifice. Astfel,
prin decizia nr. 40 din 21 ianuarie 1999, Curtea de Apel Ploieşti a confirmat sentinţa
Secţiei de contencios administrativ şi comercial privind anularea parţială a unei auto
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rizaţii de construcţie (nr. 979/1995) eliberată de primărie parohiei Sf. Pantelimon;
reţinându-se că prin construirea unei camere mortuare s-a încălcat Ordinul nr.
981/1994 precum şi Ordinul nr. 437/1991, în sensul că această construcţie nu
îndeplineşte condiţiile privitoare la protejarea mediului înconjurător şi la amplasament
în raport cu locuinţele din zonă80.
Potrivit art. 998 Cod civil, orice faptă a omului care produce un prejudiciu
obligă la repararea respectivului prejudiciu, despăgubirile urmând să cuprindă atât
paguba efectiv suferită de partea vătămată cât şi beneficiul nerealizat.
Astfel, într-o cauză privind răspunderea pentru prejudicii produse prin poluare, a fost
reclamat faptul că secţia de mobilă a unei societăţi comerciale, aflată pe un teren situat
la un nivel mai înalt decât terenul reclamanţilor şi având panta de scurgere spre
terenul acestora a afectat culturile aflate pe terenul respectiv, prin pulberile şi
rumeguşul transportate de apele industriale şi pluviale şi de vânt. Societatea pârâtă a
fost obligată, printr-o primă hotărâre, la remedierea instalaţiilor şi la plata unor
despăgubiri. Întrucât poluarea a continuat din cauza neefectuării remedierilor,
cuantumul despăgubirilor a fost majorat. (Decizia nr. 2085 din 17 septembrie 1997)81.
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POLUAREA DEMOGRAFICĂ ŞI MEDIUL SOCIAL82
În afara formelor de poluare a mediului care se pot uşor obiectiviza, există şi
forme care nu respectă aceste tipare.
Factorii poluanţi aparţin naturii şi vieţii, particularităţilor biologice complexe,
culturii şi civilizaţiei, tradiţiilor, unor moravuri, mentalităţilor mereu schimbătoare,
transformărilor sau agresiunilor de natură diversă.
Între om şi societatea în care trăieşte există raporturi integrative ontologice,
axiologice, psihologice şi praxiologice cărora omul le este supus şi pentru care el face
eforturi continue de adaptare şi de armonizare cu factorii exteriori ai existenţei sale.
Judecând astfel, sociologii au creat noi concepte privind influenţa negativă a
factorilor psihosociali asupra omului etichetaţi ca fenomene de poluare a unor aspecte
ale vieţii individului sau a societăţii.
Astfel au apărut termenii de poluare instrucţională (care se referă la defici
enţele de instrucţie elementară, cu nedoritele consecinţe - analfabetismul sau
abandonul şcolar), cel de poluare prin mass-media, de poluare sau de flagel al
foamei datorită, în principal, resurselor alimentare limitate ale planetei, de poluare a
echităţii (ca formă a poluării morale a societăţilor nedemocratice) şi relativ de curând
şi cel de poluare demografică.
Poluarea demografică a fost de curând identificată, ca manifestare a unor
dezechilibre ce influenţează negativ printr-o serie de factori externi viaţa individului,
ca parte a societăţii umane.
Se acceptă din ce în ce mai mult astăzi că evoluţia demografică a omenirii sau
doar a unor naţiuni are serioase implicaţii în starea sănătăţii mondiale şi în calitatea
vieţii membrilor societăţii.
Într-un studiu relativ recent83 se face referire la poluarea demografică şi la
efectele poluării demografice în lume şi în condiţiile ţării noastre. În studiul la care ne
referim se subliniază faptul că dezvoltarea demografică este o armă cu două tăişuri;
poate fi benefică societăţii, tot aşa cum îi poate şi dăuna.
Îmbătrânirea demografică este un proces demografic sugestiv pentru
creşterea proporţiei populaţiei vârstnice şi scăderea proporţiei populaţiei tinere. Este
un proces caracteristic populaţiilor din ţările dezvoltate, asociat unei anumite faze a
tranziţiei demografice. Acest fenomen este comun multor ţări din Uniunea Europeană
şi a devenit evident în ultimele decenii şi în România.
Acest indicator se corelează cu cel al populaţiei inactive (economic), ce cu
prinde persoanele care nu exercită o activitate aducătoare de venituri şi care, în
majoritatea cazurilor, se află sub limita vârstei de muncă (copii, tineri) sau peste limita
vârstei de muncă (vârstnicii de peste 65 ani).
Existenţa acestei realităţi demografice proiectează perspective de loc încura
jatoare pentru România. Atât proiectarea demografică (estimarea numărului
populaţiei viitoare pentru o perioadă de timp în anumite condiţii ipotetice de fertilita
te, natalitate, migraţie şi mortalitate, cât şi prognoza demografică (stabilirea
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numărului populaţiei viitoare în condiţiile generale previzionate) au un mare grad de
probabilitate. Ambele sunt nefavorabile în prezent şi vor fi şi în viitorul apropriat
pentru România, în ciuda faptului că ţara noastră a aderat recent la Uniunea Euro
peană. Redresarea economică şi schimbarea mentalităţilor poporului român ar putea
constitui factorii mult speratei explozii demografice durabile, pe termen mai
îndelungat.
Studiul demografic al evoluţiei populaţiei din România, cu analizarea
factorilor determinanţi şi implicaţiile acestora în ultimele câteva decenii, trebuie
indisolubil legat de contextul politic, economic şi social existent în această perioadă
critică pentru ţara noastră.
Factorii care au modelat profilul demografic al populaţiei României sunt
multipli, iar efectele lor necesită intervenţii specifice care să poată conduce în mod
real la o dezvoltare umană optimă şi durabilă. Altfel şi peste câteva decenii se va
vorbi despre o adevărată "poluare demografică". Şi nu trebuie scăpat din vedere faptul
că aspectele negative ale fenomenelor demografice sunt ultimele care se corectează,
ele rămânând cu mult în urma celor economice, sociale sau politice.
Urmele pe care politica demografică din a doua parte a secolului trecut le-au
lăsat în memoria colectivă a societăţii româneşti şi cu precădere în cea a femeilor din
ţara noastră se vor resimţi încă mulţi ani. Îngrădirea dreptului de planificare familială
- cu referire directă la momentul şi numărul de copii doriţi de un cuplu de viaţă - dar
şi alte măsuri corective asupra vieţii omului au lăsat amprente negative serioase în
starea de sănătate a populaţiei. Din păcate, nici perioada de tranziţie ce a urmat
prăbuşirii sistemului comunist şi îndreptării României către o societate democratică
nu a fost favorabilă îmbunătăţirii stării de sănătate a majorităţii populaţiei. Se poate
chiar afirma că în unele domenii ale sănătăţii s-au accentuat unele aspecte negative:
neglijarea sau amânarea rezolvării în timp util a nevoilor stomatologice, chirurgicale
sau de recuperare medicală; asigurarea populaţiei bolnave cu medicamente total sau
doar parţial compensate etc., care fac ca românii să nu poată beneficia din plin de
elementarul drept la sănătate.
Procesul îmbătrânirii populaţiei reprezintă unul din cele mai importante com
ponente ale poluării demografice şi duce, în mod obligatoriu, la o reducere a forţei de
muncă la scară naţională (cu relativ puţini angajaţi în procesul muncii şi cu un număr
mult mai mare de pensionari), dar şi la un efort financiar enorm al statului în
finanţarea cheltuielilor publice cu sănătatea, cu pensiile şi în general cu serviciile de
îngrijire a vârstnicilor.
Pentru atenuarea fenomenului de poluare demografică în ţara noastră sunt
necesare o serie de proiecte şi programe politice (deci de voinţă politică) pentru
modificări în bine ale comportamentului demografic al populaţiei şi, nu în ultimul
rând, de factorul timp căci trecerea de la bine la rău se produce relativ rapid, pe când
cea de la rău la bine se produce în timp mai îndelungat.
Principalele orientări pentru ameliorarea situaţiei demografice în România,
recomandate de cercetătorii în domeniul muncii, sănătăţii şi protecţiei sociale ar fi
următoarele:
-îmbunătăţirea serviciilor de sănătate, care să vizeze creşterea accesibilităţii şi
calităţii acestora;
-promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul populaţiei prin campanii de
conştientizare a acestui demers;
-elaborarea de politici pragmatice de suport pentru familie în privinţa creşterii
natalităţii, a calităţii asistenţei medicale a copiilor şi femeilor şi a îmbunătăţirii ar
moniei vieţii de familie;
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-pregătirea şi utilizarea raţională, pe plan naţional, a forţei de muncă tinere şi
asigurarea condiţiilor de securitate a muncii;
-armonizarea şi echilibrarea fenomenului de emigraţie şi de imigraţie a popu
laţiilor.
Deşi termenul de poluare demografică a intrat recent în lexicul sociologilor,
despre o perturbare severă a demografiei a avertizat omenirea, cu 180 ani în urmă,
unul dintre părinţii geneticii umane, T. R. Malthus. El atrăgea atenţia popoarelor lumii
că: "Pe baza unor cercetări ştiinţifice minuţioase se prognozează faptul îngrijorător că
populaţia lumii creşte în proporţie geometrică, în timp ce mijloacele ei de subzistenţă
cresc în proporţie aritmetică".
Ceea ce a susţinut Malthus s-a confirmat pe deplin în ceea ce priveşte explozia
demografică a populaţiei pe glob. Nu s-a confirmat pe deplin însă cea de-a doua parte
a predicţiei sale, cea referitoare la insuficienţa mijloacelor de subzistenţă şi cu referire
specială la resursele alimentare ale globului. Agricultura şi zootehnia, slab dezvoltate
la data enunţului marelui genetician, au evoluat ulterior în mod spectaculos prin
folosirea de mijloace şi metode tehnologice moderne, capabile să asigure măcar
strictul necesar de hrană pentru populaţia actuală a globului.
În cazul României, creşterea populaţiei în ultimele trei secole a fost importan
tă; de asemenea şi dezvoltarea surselor de alimentaţie ale poporului nostru.
În contextul demografic actual, se apreciază că populaţia ţării noastre în anul
2050 va oscila între 18981,4 mii şi 20,224 mii de persoane.
Politica demografică viitoare a României, pentru a ne încadra în rândul ţărilor
civilizate, trebuie să se bazeze pe planificarea familială ca drept universal al omului,
la care statul este chemat să vegheze, prin instituţiile sale specializate în educaţie,
sănătate, învăţământ, cultură, legislaţie, precum şi prin numeroasele organisme
neguvernamentale de profil, existente astăzi.
Atât la scară naţională, cât şi la scară planetară, aplicarea Planului Mondial de
Acţiune în Domeniul Populaţiei, recomandat tuturor ţărilor lumii de către O.N.U. încă
din anul 1974, dovedeşte că problema populaţiei a rămas o problemă acută a
guvernelor multor ţări, printre care şi România.
Dezbaterea programelor de politică demografică este astăzi prezentă în acti
vitatea Comisiei Populaţiei O.N.U., a Comunităţii Europene, Clubului de la Roma,
Clubului de la Cheia, Grupului celor 7, Consiliului Mării Negre şi nu ultimul rând, a
Fondului Naţiunilor Unite pentru Activităţi în Domeniul Populaţiei, ca finanţator al
multor astfel de programe.
Combaterea poluării demografice cu răsunet în evoluţia societăţii româneşti
este bine reliefată în studiul evocat mai înainte şi din care preluăm concluziile la care
a ajuns:
-exploziile demografice, mai ales din ultimele două milenii, care au stat la
baza migraţiilor devastatoare, a războaielor, a încetinirii progresului material şi
spiritual, constituind izvoare ale sărăciei, foametei şi deteriorării caracterului
comportamental uman;
-imploziile demografice, alături de alte cauze socio-economice au dus la dis
pariţia multor neamuri şi popoare;
-lipsa educaţiei demografice a populaţiei, a mijloacelor de prevenire a
riscurilor în procesul reproducerii umane au mărit procentul populaţiei cu handicapuri
genetice şi/sau fizice;
-este necesar accesul nelimitat la educaţie, informare şi formare a populaţiei
pentru a deveni o forţă productivă şi creativă, atât sub aspect material cât şi spiritual;
-dezechilibrul dintre ritmul de creştere a populaţiei globului cu un miliard de
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oameni de la un deceniu la altul şi accesul inechitabil la resursele naturale şi pre
lucrate ale globului pentru un trai decent constituie, în prezent, una din cele mai grave
probleme ale omenirii;
-îmbătrânirea demografică a populaţiei, mai ales în statele dezvoltate ale lumii, duce, în primul rând, la creşterea ponderii acestora în totalul populaţiei globului
şi determină costuri din ce în ce mai mari destinate preponderent populaţiei
consumatoare;
-degenerările genetice şi comportamentale, mai ales în ţările sărace, sunt,
adesea, provocate de un regim de viaţă precar (hrană insuficientă, alimentaţie
dezechilibrată, paupertate etc.), lipsa unui sistem sanitar şi educaţional eficient şi
coerent ş.a.
Evident, ne întrebăm în ce direcţie ne îndreptăm.
Răspunsul este greu de dat deoarece evoluţia demografică a unei naţiuni
depinde atât de o serie întreagă de factori interni, cât şi de unii factori externi şi, nu în
ultimul rând, chiar de anumite situaţii conjuncturale regionale sau la scara mondială.
Ceea ce au denumit sociologii poluare demografică se va putea corecta în
timp îndelungat şi numai într-un context favorabil economic, social şi politic, în ţară şi
în lume, capabil să ducă la o dezvoltare umană durabilă. Pentru mai buna valorificare
a potenţialului uman şi material al României viitoare sunt necesare ample politici
sectoriale de educaţie, sănătate, de asigurare a unui standard decent de viaţă, trăită în
linişte, pace, concordie între etnii şi popoare şi în deplină moralitate socială. Numai
astfel distorsiunile care datează de aproape o jumătate de secol în România în politica
demografică vor putea fi înlăturate şi integrarea ei europeană se va putea realiza în
condiţii de reală compatibilitate cu celelalte state ale Uniunii Europene.
Vom putea vorbi despre o bună politică demografică doar atunci când dreptul
omului la procreare şi la adoptarea unei planificări familiale va fi pe deplin respectat;
dar înainte de a fi respectat, acest drept trebuie bine conştientizat de populaţia
României, în aceiaşi măsură de cea de sex feminin cât şi masculin.
Multe dintre condiţiile care au influenţat în mod negativ evoluţia demografică
a României au fost înlăturate, dar cele care mai persistă trebuie să-şi diminueze
efectul cât mai rapid, astfel încât comportamentul demografic individual şi naţional să
se realizeze în deplină empatie.
Actualul dezechilibru existent între populaţia activă şi cea inactivă (în sensul
participării sale la producţia de bunuri materiale şi spirituale) nu se va putea rezolva,
credem, în prezent sau într-un viitor foarte apropriat84.
Creşterea numerică durabilă a populaţiei României presupune creşterea
progresivă şi durabilă a fertilităţii populaţiei, ca măsură fermă capabilă să amelioreze
declinul populaţiei şi să stimuleze dezvoltarea umană.
În acest scop, România trebuie să dezvolte politici înţelepte care să constituie
"suportul" pentru familii, pentru copii şi în special pentru femei prin găsirea modali
tăţilor de stimulare a participării cu şanse egale la viaţa socială85.
Raportul Naţional al Dezvoltării Umane în România din anul 2007 schiţează
câteva dintre acţiunile politice capabile să amelioreze declinul numeric al populaţiei,
procesul de îmbătrânire şi consecinţele sale pe termen lung, după cum urmează:
1.Promovarea unor politici pentru prelungirea vieţii active care trebuie să ţină
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cont de diferenţele dintre femei şi bărbaţi în privinţa speranţei de viaţă la naştere.
Aceste măsuri trebuie dublate de unele acţiuni care să -i încurajeze pe pensionari săşi continue carierea profesională şi viaţa activă.
2.Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate trebuie să vizeze creşterea accesibilităţii
şi calităţii acestora, pentru a răspunde multiplelor provocări şi nevoi ale unei populaţii
afectate de procesul de îmbătrânire. De asemenea, se impune promovarea unui stil de
viaţă sănătos, prin intermediul unor campanii de creştere a conştientizării necesităţii
acestuia în rândul populaţiei.
3.Elaborarea politicilor de suport pentru familie trebuie să se concentreze pe
îmbunătăţirea accesului la serviciile publice pentru îngrijirea copiilor, pe distribuţia
lor teritorială corespunzătoare nevoilor locale, cât şi pe costul cât mai redus al acestor
servicii. De asemenea, trebuie avute în vedere şi promovarea schemelor flexibile de
organizare a muncii, cunoscut fiind faptul că măsurile destinate unei mai bune corelări
a vieţii de familie cu munca au un impact pozitiv important asupra creşterii ratei de
fertilitate a populaţiei.
4.Dezvoltarea unor politici adecvate pentru a stimula procesul de imigraţie
trebuie să vizeze, pe cât posibil, acele comunităţi ai căror membri se vor adapta mai
repede specificului cultural din România şi vor răspunde mai bine nevoilor societăţii
noastre.
5.Combaterea inegalităţilor şi creşterea incluziunii sociale a diferitelor grupuri
dezavantajate trebuie să pornească de la faptul că ocuparea este un determinant
esenţial al calităţii vieţii, iar creşterea capacităţii lor de angajare trebuie să se realizeze
prin politici active de piaţa muncii.
6.Reforma sistemelor de securitate socială trebuie să se concentreze pe
dezvoltarea unor sisteme private de pensii, pentru revenirea la un raport rezonabil
între pensionari şi contributorii la bugetul de stat.
7.Promovarea unei ocupări de calitate şi a unei dinamice pieţe a muncii va
contribui la creşterea competitivităţii resurselor umane şi a potenţialului său de
dezvoltare.
Simpla trecere în revistă a unor probleme care, reunite laolaltă, constituie
conceptul de poluare demografică demonstrează, dacă mai era nevoie, faptul că
poluării mediului biologic, chimic şi fizic i se alătură forme mai recent descrise şi mai
puţin studiate de cercetătorii ştiinţelor sociale, aşa cum este poluarea morală şi iată,
mai nou şi poluarea demografică.
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SPRE O CARTĂ ETICĂ UNIVERSALĂ
Specificitatea conceptului de drepturile omului constă în faptul că acestea
aparţin indivizilor în calitatea lor de fiinţe umane, care nu pot fi private de esenţa lor
indiferent de împrejurări. Sunt drepturi intrinseci condiţiei umane, universale şi
inalienabile. Principalele instrumente internaţionale, în primul rând cele ce constituie
împreună Carta Drepturilor Omului — Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Pactul internaţional cu
privire la drepturile economice, sociale şi culturale —, recunosc chiar în primul
paragraf al preambulului lor demnitatea inerentă tuturor membrilor familiei umane şi
drepturile lor egale şi inalienabile, ceea ce constituie baza etică pe care se ridică
întregul sistem de drepturi şi libertăţi, care îi conferă coerenţă şi defineşte spiritul,
sensul în care trebuie interpretate, direcţionate şi evaluate toate reglementările
internaţionale, legislaţia şi alte măsuri în această materie, tot ceea ce se întreprinde
pentru protecţia şi efectivitatea lor.
Într-o epocă a marilor provocări ale ştiinţei şi tehnologiei, recursul la acest
postulat devine obligatoriu în soluţionarea problemelor complexe pe care le ridică
gestionarea progresului în domeniu, în interesul fiinţei umane, al tuturor fiinţelor
umane şi nu în detrimentul lor, sau al unora dintre ele.
De aceea progresul ştiinţei şi tehnologiei trebuie însoţit de progresul gândirii
sociale. Gândirea juridică nu va putea să dea soluţiile corecte decât în logica acestui
postulat etic, după cum o reglementare, oricât de bine venită şi corectă într-un
domeniu, nu va fi pusă în practică într-un mod eficient fără susţinerea largă a unor
norme etice în rândul celor chemaţi să o aplice.
Structurată în sisteme a căror originalitate a depăşit perimetrul filozofiei
naţionale, gândirea raţionalistă românească interbelică a făcut din progres o temă
cardinală de meditaţie.
În concepţia profesorului Dimitrie Gusti, progresul în gândirea socială, privit
ca o lege generală a speciei omeneşti, echivalează cu trecerea de la autoritate la
autonomie.
Pentru a înţelege cum se face această trecere trebuie, consideră Gusti, să
răspundem la întrebarea: "Care este criteriul faptelor morale; de ce o faptă este
considerată bună şi alta rea?"
În opinia sa există două posibilităţi de a stabili criterii şi a interpreta faptele: a)
apreciind fapta după felul scopului — adică o faptă este bună sau rea dacă scopul e
bun sau rău, şi b) prin analiza motivelor care determină urmărirea acelui scop, fapta
fiind considerată bună sau rea şi după motivele interne din care izvorăşte.
De aici, două posibilităţi de reflecţie asupra faptelor, care dau naştere la două
tipuri de sisteme: primul, sistemul heteronom, în care "scopul pe care îl urmăresc eu
poate fi impus din afară...". Acest scop îl urmăresc pentru că este impus, chiar dacă îl
consider rău; şi, cel de al doilea, sistemul autonom, în care un anume scop, chiar dacă
nu mai e al meu ci al tuturor, eu îl aleg pe el şi nu pe altul, fiind conştient de el.
Aceasta presupune o alegere conştientă şi posibilitatea de a hotărî. Scopul în sistemul
autonom este unul voit şi nu impus.86
Spre ce fel de cartă etică universală tindem? În respectul drepturilor omului şi
al normelor democratice, nu putem să alegem altceva decât sistemul autonom,
îmbrăţişat de cei mai mulţi sau cei mai influenţi, chiar dacă pentru unii va reprezenta
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.doar un sistem heteronom.
Este posibilă adoptarea unei asemenea carte? Dacă da, în ce condiţii? Ce etape
prealabile trebuie să parcurgem?
În contextul acestor întrebări, ne amintim de două experienţe postbelice extrem
de semnificative. Una, cu un rezultat descurajant, cealaltă, dimpotrivă.
Prima a constat în încercarea de a se adopta în cadrul Organizaţiei Naţiunilor
Unite un cod etic internaţional al profesioniştilor mijloacelor de informare — presa
scrisă şi audiovizuală, agenţii. După o largă consultare a organizaţiilor din domeniul
media, proiectul a fost abandonat prin 1980, după o îndelungată perioadă de eforturi
în acest sens, concluzia la care s-a ajuns fiind aceea că adoptarea unui asemenea
document este atributul exclusiv al profesioniştilor din acest domeniu, în speţă al
organizaţiilor media.
În cei peste douăzeci şi cinci de ani care au trecut de atunci, nu s-a ajuns la
realizarea unui cod internaţional cu vocaţie universală, ci doar la adoptarea unor
coduri regionale cu caracter general sau sectorial sau a unor coduri ale unor
organizaţii internaţionale din domeniul media, spre exemplu FIJ — Federaţia
Internaţională a Jurnaliştilor — recunoscute exclusiv de membrii respectivelor
organizaţii.
Este posibil în acest domeniu, al media, să se facă pasul următor? Da, cu
condiţia unei conlucrări efective a organizaţiilor media, ale salariaţilor şi cele
patronale, ale instituţiilor de presă, în pofida dezacordurilor, disensiunilor şi a
rivalităţilor dintre ele.
Cea de a doua, pe care o propunem ca reper al reflecţiei, este adoptarea
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului la 10 decembrie 1948, document
fundamental pentru întregul sistem al drepturilor omului, care a depăşit, prin influenţă
şi perenitate, chiar şi aşteptările artizanilor săi, oferă însă o cu totul altă perspectivă.
Ceea ce interesează însă în mod deosebit din perspectiva unei carte universale
este analiza factorilor care au făcut posibilă adoptarea acestui document, analiză
realizată în cadrul unui colocviu internaţional dedicat "Artizanilor gândirii moderne a
drepturilor omului", reuniune ştiinţifică organizată de Institutul Român pentru
Drepturile Omului, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Parlamentul
României, Reprezentantul Rezident ONU în România şi în colaborare cu Organizaţia
interguvernamentală a Francofoniei, cu prilejul împlinirii a 55 de ani de la adoptarea
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.87
După cum reiese din cercetarea izvoarelor şi a contextului istoric, adoptarea
Declaraţiei a fost posibilă, la capătul unui proces relativ scurt, de numai doi ani,
datorită câtorva factori principali, şi anume:
— o vastă lucrare de documentare prealabilă asupra declaraţiilor precedente şi
a legislaţiei din diverse ţări;
— implicarea unor personalităţi ce îmbină o înaltă cunoaştere teoretică cu
experienţa practică, animaţi de un "idealism pragmatic", după expresia profesorului
René Cassin, care au ştiut să evite disputele sterile şi să se ridice deasupra
documentaţiei adunate cu trudă pentru a concepe şi fundamenta un edificiu nou, la
înălţimea momentului istoric, care să servească nu numai prezentului, ci mai ales
viitorului;
— mai presus de orice, existenţa unei voinţe politice susţinută şi impulsionată
de o puternică mişcare în rândurile societăţii civile, de aşteptările popoarelor. Dacă
deliberările ar fi durat mai mult, spun specialiştii, adoptarea Declaraţiei nu ar mai fi
avut loc din cauza războiului rece care a început în scurt timp.
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Astăzi, intraţi în sfera globalizării, şansele pentru globalizarea unor valori,
principii şi norme sunt, în opinia noastră, cu mult mai mari.
Importantă devine conştientizarea nevoii de cooperare şi toleranţă, găsirea
numitorului comun între valorile cultivate de culturi şi civilizaţii diferite şi privirea
îndreptată spre viitor şi nu spre trecut.
După cum se ştie, etica ştiinţei şi tehnologiei se află între cele cinci priorităţi
principale ale UNESCO, care, aşa cum arată directorul său general, Koichiro
Matsuura, cu ocazia bilanţului a zece ani de activitate a Comitetului internaţional de
bioetică, "îşi demonstrează hotărârea de a încadra progresul ştiinţific şi tehnologic
într-o reflecţie etică ce-şi afundă rădăcinile în fondurile culturale, juridice, filozofice
şi religioase ale diverselor comunităţi umane".
Pentru a ne proteja de eventualele derive ale cercetării biomedicale şi a face ca
toţi să beneficieze de progresele acesteia a devenit necesară o reflecţie etică, menită să
meargă mult mai departe decât deontologia medicală tradiţională, să ia în considerare
în permanenţă responsabilitatea socială, respectul demnităţii şi libertăţii persoanei.
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BIOETICA ŞI PROTECŢIA DEMNITĂŢII UMANE
Progresele recente din domeniul ştiinţelor şi tehnologiilor biomedicale tind să
confere omului o putere imediată şi necontrolată în gestionarea individualităţii sale
biologice cu riscuri majore pentru valorile universale şi definitorii ale fiinţei umane.
În aceste condiţii, atât autorităţile naţionale, cât şi organizaţiile internaţionale
au datoria de a realiza un echilibru între progresul ştiinţific, cu exigenţele sale
specifice, şi respectul datorat fiinţei umane precum şi umanităţii în general. Apărarea
demnităţii umane — a persoanei şi a speciei — a constituit în ultimii ani obiectul unor
preocupări naţionale, cum este cazul Franţei, unde un instrument specific de protecţie
a apărut în 1994, fiind de asemenea obiectul unor consacrări la scară internaţională,
cum este cazul Convenţiei de la Oviedo, apărută sub egida Consiliului Europei,
precum şi al Convenţiei cu privire la genomul uman, aceasta din urmă aflată sub egida
UNESCO.
Se constată însă că elaborarea şi armonizarea textelor naţionale întâmpină
adesea unele dificultăţi de ordin religios, altele legate de un trecut dureros, multe cu
precădere legate de întrebările care se pun asupra conţinutului noţiunii însăşi de
apărare a demnităţii umane. Cât priveşte documentele internaţionale, acestea sunt în
primul rând convenţii-cadru, care urmează să evolueze pe direcţii naţionale specifice.
Ideea de bază care se desprinde din aceste documente destinate apărării
demnităţii omului, ca individ dar şi ca specie, este că dezvoltarea biologiei şi a
ştiinţelor legate de aceasta trebuie să se facă în primul rând în slujba omului şi abia
apoi în interesul ştiinţei. Aşa se justifică şi dubla încadrare — naţională şi
internaţională — a preocupărilor în domeniu88.
Instrumentul juridic internaţional care ia în considerare diferitele aspecte etice,
sociale şi juridice ale incidenţelor aplicării ultimelor descoperiri ale biologiei şi
medicinii este Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei
umane faţă de aplicările biologiei şi medicinii, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997.
Integrând nevoia de a declanşa o revoluţie etică în vederea încadrării revoluţiei
ştiinţifice în plină desfăşurare, ea consacră şi ocroteşte în acest scop valori mai mult
universale decât europene, fie că este vorba despre demnitatea umană sau despre
identitatea umană, fie că se referă la integritatea persoanei umane.
Astfel concepută, Convenţia stabileşte principii cu incidenţă atât asupra
generaţiilor contemporane, cât şi asupra celor viitoare, menită fiind să umple vidul
juridic în care a evoluat până în prezent genetica. După cum arăta în raportul nr. 7210,
din 12 ianuarie 1995, al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu privire la
avizarea proiectului Convenţiei referitoare la bioetică, referentul M. Palacios:
"Societăţile democratice au mai întâi nevoie de o viziune globală, apoi de principii
scrise care să-i corespundă. Este de datoria factorilor politici de decizie să-şi asume
responsabilitatea pentru hotărârile privind probleme uneori foarte complexe şi
controversate. În lipsa acestui angajament, savantul şi medicul s-ar vedea investiţi cu
o sarcină care, în mod normal, nu este a lor, anume cu poziţia de conducere în
domeniile social şi etic ale societăţii. În plus, lipsa unor reguli clare l-ar pune şi pe
judecător în încurcătură în faţa unor situaţii delicate şi cu grave consecinţe". Odată
acest document de referinţă instituit, statele semnatare au posibilitatea să elaboreze
reglementări naţionale în sensul acestuia, venind eventual cu completări vizând
88

Patrick Fraissex, La protection de la dignité de la personne et de l'espèce humaine dans le domaine
de la biomédecine: l'exemple de la Convention d'Oviedo, "Revue internationale de Droit comparé", n°
2/2000.

180

măsuri şi mai restrictive cu privire la domeniul cercetării ştiinţifice în domeniu şi de
protecţie sporită a fiinţei umane.
Progresele rapide din ultimii ani ale geneticii, neurobiologiei şi embriologiei
dau omului posibilitatea să intervină asupra genomului uman şi să-l modifice,
căpătând astfel puterea de a-şi transforma propria specie. Complexitatea situaţiei
creşte datorită faptului că, în comparaţie cu evoluţia ştiinţelor din trecut, intervalul de
timp care desparte dobândirea unor noi cunoştinţe ştiinţifice de aplicarea lor în
domeniul geneticii şi al medicinii în general este cu mult mai scurt.
Această situaţie nouă induce atât în rândul opiniei publice, al mediilor
religioase, cât şi al guvernanţilor, o neîncredere latentă, care face ca domeniul
respectiv să fie abordat de aceştia din urmă cu o extremă prudentă. Autorităţile
publice sunt cele cărora le revine misiunea de a împăca interesele fie contradictorii,
fie doar greu de conciliat, între progresele imposibil de oprit ale ştiinţei şi inerţia
dogmelor religioase şi mentalităţilor vechi de secole, în problema devenirii omului şi
a umanităţii. S-a impus deci găsirea unui numitor comun de natură juridică,
instrument internaţional care să permită statelor Consiliului Europei, eventual chiar şi
altor state, să introducă legislaţii clare şi concordante pe această temă.
Convenţia de la Oviedo realizează un just echilibru între protecţia drepturilor
inalienabile ale persoanei şi interesul comun al umanităţii. După cum arăta, la 9
decembrie 1998, Secretarul General al Consiliului Europei, Daniel Tarschys, "acest
text va constitui, fără îndoială, referinţa universală menită să protejeze fiinţa umană şi
patrimoniul său genetic în cadrul ştiinţei biologice şi medicale". Astfel, în primul
articol al Convenţiei se specifică următoarele: "Părţile la prezenta Convenţie
protejează fiinţa umană în demnitatea şi identitatea sa şi garantează oricărei persoane,
fără discriminare, respectarea integrităţii sale şi a celorlalte drepturi şi libertăţi
fundamentale ale sale faţă de aplicaţiile biologiei şi ale medicinii". Prin consacrarea
internaţională din documentul de mai sus a demnităţii persoanei umane legată de cea a
integrităţii fiinţei umane, statele părţi sunt îndemnate să tindă spre stăvilirea riscurilor
de excese sau de deturnare a actelor biomedicale, în ideea că drepturile fundamentale
ale individului nu trebuie să fie sacrificate pe altarul unei cercetări ştiinţifice
neîngrădite, liberă de orice repere morale sau juridice.
Textul final al Convenţiei s-a cristalizat în urma unui lung proces de negocieri,
din care nu au lipsit disputele, proces început în 1987 în cadrul Comitetului de
Miniştri89 şi continuat de Comitetul Director pentru Bioetică90. Documentul a fost
deschis spre semnare la 4 aprilie 1997.
România a semnat Convenţia încă din 4 aprilie 1997. Ea a intrat în vigoare la 1
decembrie 1999, fiind în acel moment semnată de 24 de state şi ratificată de 5 dintre
acestea. Convenţia rămâne în continuare deschisă semnării atât pentru celelalte state
din Consiliul Europei, cât şi pentru Australia, Canada, Japonia, Sfântul Scaun şi
Statele Unite care, toate, au luat parte la redactarea sa.
La textul iniţial s-au adăugat 4 protocoale, în care sunt reluate punctele cele
mai sensibile şi mai controversate, între acestea, Protocolul adiţional prin care se
interzice donarea fiinţelor umane a fost semnat la Paris, la 12 ianuarie 1998. Printre
cele 9 state care l-au semnat până la ora actuală se numără şi România. Celelalte 3
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protocoale adiţionale se referă la transplantul de organe şi de ţesuturi de natură
umană, la cercetarea biomedicală, precum şi la protecţia embrionului şi fetusului
uman şi la genetica umană.
Autorii Convenţiei recunosc caracterul perfectibil al documentului, prevăzând
în articolul 32, § 4, o necesară reevaluare după 5 ani de aplicare.
În paralel cu Consiliul Europei, UNESCO a adoptat la rândul său, la 11
noiembrie 1997, Declaraţia universală cu privire la genomul uman şi drepturile
omului. Astfel, comunitatea internaţională dispune din acel an de două documente de
referinţă: unul cu caracter obligatoriu, cu efect regional (Convenţia de la Oviedo),
celălalt fără un astfel de caracter dar cu valoare universală.
Deşi textele internaţionale asigură de pe acum apărarea demnităţii umane faţă
de anumite "derapări" ale ştiinţei, până în prezent nu toate legislaţiile naţionale se
ridică la înălţimea aşteptărilor în acest domeniu, unele fiind destul de avansate, însă
multe altele fragmentare sau aproape inexistente. Atât cele internaţionale, cât şi cele
naţionale vădesc aceeaşi hotărâre de a stăvili potenţialele primejdii reprezentate de
noile tehnici biomedicale şi medicale pentru fiinţa umană şi pentru omenire şi
încearcă să contribuie la dezvoltarea unor principii de bioetică şi biomedicină care să
pună ştiinţa în serviciul omului şi nu omul la dispoziţia ştiinţei. Potrivit opiniei lui
Patrick Fraisseix, exprimată în lucrarea sa mai sus citată: "Sensul sacrului şi al
divinului nu se mai situează astăzi într-o transcendenţă verticală care porneşte de la
Om pentru a ajunge la Dumnezeu ci, dimpotrivă, într-o dublă transcendenţă: o
transcendenţă descendentă, pornind de la Dumnezeu pentru a ajunge la Om şi o
transcendenţă orizontală, care îl confruntă pe Om cu Umanitatea sa."91
Apărarea demnităţii persoanei şi a speciei umane, privită din perspectiva de
mai sus a sacrului astfel reconsiderat în cadrul Convenţiei de la Oviedo, poate fi
încadrată juridic atât ca drept subiectiv, cât şi ca drept obiectiv; în primul caz se tinde
spre o "zeificare" a omului, iar în cel de al doilea se induce, practic, o divinizare a
omenirii.
Noţiunea de demnitate umană este prezentă în gândirea tradiţională creştină,
începând cu Vechiul Testament (Geneza -facerea lumii în şase zile — facerea lui
Adam şi a Evei) şi mergând până în zilele noastre când, în Enciclica din 1995,
Evangelium vitae, papa Ioan-Paul al doilea proclama că folosirea embrionilor şi
foetuşilor umani ca obiecte de experimentare lezează demnitatea lor de fiinţe umane.
Printre primii gânditori preocupaţi de demnitatea umană îl putem menţiona, în epoca
Renaşterii, pe Pico Della Mirandola (1463-1494), ale cărui opinii în materie sunt
comparate de autorul din secolul XX Benoît Jorion cu cele ale filozofului Emmanuel
Kant. Astfel, în lucrarea sa din anul 1942, "Discurs cu privire la demnitatea omului",
Benoît Jorion prezintă cele două concepţii, liberală şi liberticidă, a demnităţii umane
arătând că, pentru primul autor, demnitatea omului ţine de libertatea sa şi că omul este
cel căruia îi revine să îşi definească propria demnitate, pe când, pentru al doilea, omul
nu este liber decât cu condiţia de a-şi respecta propria demnitate, ceea ce îl împiedică
să-i aducă acesteia atingere. În cele de mai sus era amintită doar latura morală a
noţiunii, însă cuprinderea ei în domeniul juridic a urmat mult mai târziu. Acelaşi
Benoît Jorion s-a aplecat şi asupra încadrării juridice a noţiunii de demnitate în
lucrarea sa "Demnitatea persoanei umane sau dificila inserare a unei reguli morale în
dreptul pozitiv"92. Însă consacrarea legislativă şi difuzarea noţiunii de demnitate,
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considerată a exista implicit în texte93 şi jurisprudenţă a avut loc în Franţa, de pildă,
abia către sfârşitul anilor 1980, dobândind o consacrare constituţională normativă în
1994, în urma altor state cu tradiţie în materie de respectare a drepturilor
fundamentale ale omului. Înainte de această dată, merită a fi menţionate câteva
documente franceze premergătoare: decretul-lege din 27 aprilie şi 3 mai 1848,
referitor la abolirea sclaviei, în a cărui expunere de motive se afirma că "sclavia este
un atentat contra demnităţii umane", legea din 30 septembrie 1986, revizuită în 1989,
cu privire la libertatea de comunicare, în al cărei prim articol se prevedeau
următoarele: "Comunicarea audiovizuală este liberă. Exercitarea acestei libertăţi nu
poate fi limitată decât în măsura necesităţii respectării demnităţii persoanei umane"94;
există apoi o serie de hotărâri judecătoreşti în cazuri privind respectarea demnităţii
salariatului (1990), a persoanei aflate în stare de moarte cerebrală (1993), a deţinuţilor
(1995), a elevului (1992), a persoanelor ce urmează a fi extrădate (1996), a
pacientului şi aparţinătorilor săi (1995), a minorilor (1998) etc. Începând cu anul
1994, capitolul V din noul cod penal francez, intitulat "Atingeri aduse demnităţii
persoanei", sancţionează penal discriminările, proxenetismul cu infracţiunile asimilate
acestuia, condiţiile de muncă şi de locuire contrare demnităţii persoanei, lipsa
respectului datorat morţilor. În codul civil a fost inserat un nou articol 16, potrivit
căruia "Legea asigură întâietatea persoanei, interzice orice atingere adusă demnităţii
acesteia şi garantează respectarea fiinţei umane încă de la începutul vieţii sale" (cap.
II, Despre respectarea corpului omenesc). Cea mai importantă consacrare a apărării
demnităţii umane este însă decizia din 27 iulie 1994 a Consiliului Constituţional, care
constituţionalizează dreptul omului la demnitate afirmând că, încă din Preambulul
Constituţiei din 1946, rezultă că "apărarea demnităţii persoanei umane împotriva
oricărei forme de aservire şi de degradare este un principiu cu valoare
constituţională".
Apărarea demnităţii umane se efectuează în dreptul francez în primul rând de
către autoritatea jurisdicţională, aflată sub conducerea Consiliului Constituţional mai
sus menţionat. În momentul de faţă, Franţa încearcă să depăşească întârzierea sa
juridică în materie, făcând din demnitatea persoanei o nouă categorie de drepturi
fundamentale care contribuie la condiţia socială, politică şi economică a omului.
Pentru că omul şi nu cetăţeanul este cel ce primeşte acest drept, spre deosebire de
libertăţile sau drepturile-creanţă deja conferite cetăţeanului în trecut.
Putem însă constata că, în pofida progreselor realizate de dreptul francez în
materie, acesta se limitează în prezent la apărarea demnităţii persoanei umane,
ignorând-o încă pe cea a speciei umane.
Urmărind modul în care este respectată demnitatea fiinţei umane în dreptul
mai multor state ale lumii, se constată că numeroase ţări au integrat-o în Constituţiile
lor, unele chiar de peste 20 de ani. Se pot prezenta câteva exemple care ilustrează
importanţa acordată demnităţii umane în legea fundamentală a mai multor ţări
europene cu vechi tradiţii democratice. Astfel, în Austria, Legea constituţională
federală din 29 noiembrie 1988, referitoare la protecţia libertăţii individuale, specifică
în articolul 1, § 4, următoarele: "Cel ce este arestat sau deţinut va fi tratat cu
respectarea demnităţii sale umane şi cu menajamente maxime pentru persoana sa". În
Elveţia, Constituţia federală din 27 decembrie 1978 arată în articolul său 24, novies
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118, cele ce urmează: "'Confederaţia decretează prescripţii cu privire la utilizarea
patrimoniului germinal şi genetic uman. Prin aceasta, ea veghează la asigurarea
protecţiei demnităţii umane, a personalităţii şi a familiei...". Germania declară în
articolul 1, alin. 1, din Legea sa fundamentală din 23 mai 1949, că: "Demnitatea
omului este intangibilă. Orice putere publică este ţinută să o respecte şi să o
protejeze". În Grecia, Constituţia din 11 iulie 1975 stipulează în articolul 7, § 2,
următoarele: "Torturile, orice rele tratamente corporale, orice atingere adusă sănătăţii
sau constrângere psihologică, precum şi orice altă atingere adusă demnităţii umane
sunt interzise şi pedepsite, după cum este prevăzut prin lege". În Italia, Constituţia din
27 decembrie 1947 prevede în articolul 3 că: "Toţi cetăţenii au aceeaşi demnitate
socială şi sunt egali în faţa legii, fără deosebire de sex, rasă, limbă, religie, opinii
politice, condiţii personale şi sociale". Constituţia Portugaliei din 2 aprilie 1976
conţine la rândul său mai multe referiri la demnitatea umană: "Portugalia este o
Republică suverană, bazată pe demnitatea umană" (art. 1); "Toţi cetăţenii au aceeaşi
demnitate pe plan social şi sunt egali în faţa legii" (art. 13, § 1); şi "Legea va stabili
garanţii efective împotriva utilizării abuzive, sau contrare demnităţii umane a oricăror
informaţii cu privire la persoane şi la familii" (art. 26, § 2). În Spania, Constituţia din
29 decembrie 1948, cuprinde următoarele:
"Demnitatea persoanei, drepturile inviolabile care îi sunt inerente... sunt
fundamentul ordinii politice şi al păcii sociale" (art. 10, § 1).
Trecând la statele din fostul lagăr socialist, ne vom opri asupra României, în
ale cărei Constituţii de după 198995 demnitatea omului este menţionată atât în mod
explicit, cât şi implicit. Referirea explicită se face în articolul 1 (3) al Constituţiei
revizuite din 2003 după cum urmează:
"România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului,
drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea
şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale
poporului român şi idealurilor Revoluţiei din 1989, şi sunt garantate". Referirile
implicite sunt numeroase, regăsindu-se în articolele care se ocupă de: egalitatea între
cetăţeni, dreptul la identitate, egalitatea în drepturi, cetăţenii străini şi apatrizii, dreptul
la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, libertatea individuală, viaţa intimă, familială
şi privată, toate celelalte drepturi şi libertăţi fundamentale — civile şi politice,
economice, sociale şi culturale etc.
Analizând situaţia protecţiei demnităţii umane în dreptul de pe alte continente,
considerăm că este de menţionat cazul Republicii Africa de Sud, în a cărei
Constituţie din 8 mai 1996 sunt cuprinse următoarele: "Republica Africii de Sud este
unitară, suverană, un stat democratic, bazat pe următoarele valori: demnitatea
persoanei umane..." (art. 1) şi: "The Bill of Rights96 protejează drepturile tuturor
persoanelor din ţara noastră şi afirmă valorile democratice ale demnităţii persoanei
umane, ale egalităţii şi libertăţii" (art. 7).
Din enumerarea neexhaustivă a exemplelor de mai sus, se poate constata că,
exceptând Elveţia, celelalte Constituţii nu conţin prevederi puse în acord cu imensele
progrese ale ştiinţei, cu precădere în domeniul geneticii. Or, toate aceste cuceriri
ştiinţifice au creat necesitatea ca omul să fie considerat de acum încolo nu doar în
dimensiunea sa individuală — socială şi politică — ci şi în dimensiunea esenţei sale, a
dimensiunii sale de fiinţă, dar şi de specie. Ca o consecinţă, se pune problema
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reanalizării şi îmbogăţirii noţiunii de demnitate umană. Legiuitorii actuali nu au adus
precizări în privinţa începutului vieţii fiinţei omeneşti, existând în acest domeniu
contradicţii şi confuzii între ştiinţă, religie şi încadrare juridică, atunci când se
vorbeşte despre genă, fetus, embrion, persoană. Lipsa unui acord al legiuitorilor
naţionali asupra stadiului în care putem începe să vorbim despre începutul existenţei
fiinţei umane, deci şi despre protecţia demnităţii sale este, probabil, atât prudenţa, cât
şi teama de problemele ce vor urma, cu toate implicaţiile lor încă necunoscute.
Reuşind să elimine în parte ambiguităţile şi contradicţiile care există între
legislaţiile în domeniu ale diferitelor state, după sfârşitul celui de al doilea război
mondial şi până în prezent au fost elaborate o serie de documente internaţionale şi
supranaţionale dedicate protecţiei demnităţii fiinţei şi speciei umane.
Primul document, de bază, în al cărui Preambul (primul alineat) se arată că
"Toate fiinţele omeneşti se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi", este
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948. Această formulare a fost reluată
şi în alineatul 1 al Preambulului Declaraţiei Americane a drepturilor şi îndatoririlor
omului, adoptată de asemenea în 1948. În Pactul internaţional cu privire la drepturile
civile şi politice, adoptat de Adunarea Generală ONU la 16 decembrie 1966, se
specifică în articolul 10, alin. 1, referitor la persoanele deţinute, că: "Orice persoană
privată de libertatea sa este tratată cu umanitate şi cu respectarea demnităţii inerente
persoanei umane". În articolul 7 al aceluiaşi Pact se mai arată că: "... este interzis ca o
persoană să fie supusă, fără liberul său consimţământ, unei experienţe medicale sau
ştiinţifice". Găsim în articolul de mai sus o primă menţionare a relaţiei dintre
experimentele ştiinţifice în general, medicale în special, şi demnitatea fiinţei umane,
celelalte documente evitând, parcă, să se aplece asupra gravelor consecinţe pe care
avansarea ştiinţei le poate avea asupra omului şi speciei umane. Un exemplu în acest
sens îi constituie însăşi Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale (1950), în care se menţionează în mod expres numai dreptul
la viaţă (art. 2), drepturile omului fiind conştientizate şi protejate doar în accepţiunea
lor generică (excepţie mai face doar interzicerea torturii şi a tratamentelor inumane
sau degradante). Lipseşte din documente orice implicare ştiinţifică reprezentând o
potenţială ameninţare la adresa acestor drepturi. De aici, lipsa unor prescripţii şi
norme specifice, chiar şi în mult mai recentele texte comunitare, care par să preia doar
drepturile fundamentale cuprinse în Convenţia din 1950. (Este cazul atât al Tratatului
de la Maastricht, cât şi al Tratatului de la Amsterdam).
În tratatele şi convenţiile din ultimii ani, noţiunea de demnitate a fost însă
înglobată frecvent, ceea ce a condus treptat la integrarea sa în domeniul juridic
internaţional97.
O contribuţie deosebită la clarificarea şi extinderea domeniului noţiunii de
demnitate umană, precum şi la cristalizarea modului de tratare, în justiţie, a atingerilor
aduse demnităţii umane se datorează soluţiilor pronunţate în cauzele judecate de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Jurisprudenţa Curţii
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Vezi Droits de l'homme en droit internaţional, les éditions du Conseil de l'Europe, 1995, în care sunt
cuprinse documentele Consiliului Europei cu privire la intoleranţă (1981), poliţie (1979), drepturile
omului (1978) etc, ale Organizaţiei Statelor Americane cu privire la drepturile omului
(1969-Convenţia cu privire la drepturile omului), la drepturile economice, sociale şi culturale (1988 —
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Africane (1981 — Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor), precum şi ale ONU referitoare la
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1965), de discriminare faţă de femei (1979), despre
interzicerea torturii şi a altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (1984), despre
drepturile copilului (1989), despre abolirea pedepsei cu moartea (1989) etc.
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cuprinde numeroase soluţii în cazuri de încălcare a demnităţii umane, mergând de la
tratamente inumane şi degradante, de la interzicerea unui tratament medical
experimental aplicat fără consimţământul individului, de la pedepsele corporale la
care sunt supuşi elevii în şcoală sau persoanele arestate, la regimul discriminatoriu
practicat de stat faţă de anumite grupuri rasiale, la intervenţiile medicale efectuate sub
constrângere, la extrădare, la expulzare sau la viol98. De mare răsunet a fost "Cauza
sângelui contaminat" din Franţa care, supusă Curţii Europene, a permis invocarea,
chiar şi indirectă a noţiunii de demnitate. Între criteriile care au stat la baza judecării a
fost introdus unul nou, oarecum informal, anume cel al mizei procedurii, decanul
Gilles Lebreton declarând că, datorită gravităţii covârşitoare a cauzei, această miză
reprezintă" ... nici mai mult nici mai puţin decât respectarea demnităţii umane".
Curtea nu a menţionat în mod direct noţiunea, însă Comisia care a declarat cauza
admisibilă a constatat că: "...dincolo de problemele juridice inerente oricărei proceduri
judiciare, este vorba, în speţă, de respectarea demnităţii umane a unui justiţiabil
cufundat într-o disperare cu atât mai profundă, cu cât ea se vădeşte fără ieşire" (§ 68
din hotărârea Vallée contra Franţei, § 58 din hotărârea Karakaya contra Franţei şi §
66 din hotărârea 8 Demai contra Franţei).
Cu toate că apărarea demnităţii umane a suferit un proces lent de afirmare, ea a
ajuns să fie considerată în prezent ca un principiu fundamental, atât în dreptul naţional
al statelor, cât şi în dreptul internaţional, constituind piatra de temelie pe care a fost
concepută Convenţia de la Oviedo.
"Fundamentul majorităţii valorilor apărate în această Convenţie" şi "valoarea
esenţială de menţinut" este, potrivit raportului explicativ al documentului, demnitatea
fiinţei umane (punctul nr. 9). Există în Convenţie două moduri de abordare a noţiunii
de demnitate: cea a individului şi cea a speciei, după cum rezultă din alineatul 10 din
Preambul, în care se arată că statele semnatare ale documentului sunt "convinse de
necesitatea de a respecta fiinţa umană atât ca individ, cât şi în apartenenţa sa la specia
umană". Alineatul 12 menţionează că progresele biologiei şi medicinii trebuie să fie
utilizate "în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare".
Dubla abordare a demnităţii se regăseşte încă din articolul 1: "Părţile la
prezenta Convenţie protejează fiinţa umană în demnitatea şi identitatea sa şi
garantează oricărei persoane, fără discriminare, respectarea integrităţii sale şi a
celorlalte drepturi şi libertăţi fundamentale ale sale faţă de aplicaţiile biologiei şi
medicinii". În articolul 2 se arată că dubla dimensiune a demnităţii are drept
consecinţă supremaţia fiinţei umane; astfel, "interesul şi bunăstarea fiinţei umane
trebuie să prevaleze asupra interesului societăţii sau al ştiinţei."
Pentru a face posibilă traducerea în viaţă a acestei afirmaţii, Convenţia
prevede, în cele 38 de articole ale sale, principii drastice, menite să evite "orice
folosire improprie a biologiei şi a medicinii" (alin. 11 din Preambul), care ar pune în
pericol demnitatea şi integritatea umană.
Convenţia mai prevede în acelaşi scop protecţia unor drepturi şi libertăţi
fundamentale ale individului, ca de pildă accesul echitabil la îngrijirea sănătăţii (art.
4), protecţia împotriva tuturor atingerilor corporale ilicite (art. 5), protecţia împotriva
utilizărilor necontrolate ale testelor genetice (art. 11 şi 12) sau ale organelor unui
individ (art. 19-22). Cât priveşte specia umană în integritatea sa, protecţia acesteia se
realizează în domeniul cercetărilor privind genomul uman. În acest caz, nevoia de a
proteja demnitatea umană se împleteşte cu cea de protecţie a identităţii speciei.
Convenţia ajunge deci să apere atât demnitatea şi integritatea individului, cât şi
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demnitatea şi identitatea speciei.
În textul Convenţiei s-a specificat că ea este perfectibilă, iar Protocoalele
adiţionale, redactate în spiritul acestei idei, au venit să o completeze. Vom reaminti
importanţa Protocolului adiţional din 12 ianuarie 1998, referitor la interzicerea donării
umane, în care se afirmă că "instrumentalizarea fiinţei umane prin crearea în mod
deliberat de fiinţe umane identice genetic este contrară demnităţii umane şi constituie
o utilizare improprie a biologiei şi a medicinii" (alin. 6 din Preambul). În articolul 1,
alin. 1, se interzice "orice intervenţie având ca scop crearea unei fiinţe umane identică
genetic cu o altă fiinţă umană vie sau moartă", distrugerea unicităţii unei fiinţe umane
prin "copiere" aducând atingere atât demnităţii şi integrităţii individului, cât şi
demnităţii şi identităţii speciei umane însăşi.
Analizând modul în care sunt formulate definiţiile noţiunilor principale din
Convenţie şi din Protocoalele sale adiţionale, se poate observa o imprecizie, o
reticenţă datorată, probabil, dorinţei de a nu adânci anumite divergenţe în interpretarea
unor noţiuni ca fiinţa umană sau persoana, lăsându-se loc unor interpretări ale fiecărui
stat semnatar, care urmează să aducă propriile sale precizări în aplicarea textelor. O
anumită parte doar va putea avea o aplicabilitate directă în dreptul intern, precum
garantarea drepturilor individuale enunţate în Convenţia Europeană din 1950; celelalte
noţiuni, ca de exemplu accesul la îngrijirile de sănătate sau protecţia embrionului in
vitro vor forma obiectul unor cercetări naţionale, în vederea găsirii unor posibilităţi
specifice de aplicare directă în respectiva ţară.
Vorbind despre apărarea demnităţii persoanei umane în abordarea
individualistă cuprinsă în Convenţie, vom constata că drepturile îi sunt atribuite
individului într-un mod lipsit de precizie şi atemporal. Lipsa de precizie se vădeşte în
faptul că persoana poate fi ori una cu discernământ, ori una fără capacitatea de a
consimţi, una cu tulburări mentale, un pacient, un aparţinător al pacientului, chiar şi o
persoană decedată. În lumina Convenţiei, toţi cei de mai sus sunt beneficiarii acestor
drepturi, care concură la respectarea demnităţii şi integrităţii persoanei individuale. În
privinţa determinării temporale a drepturilor, se observă aceeaşi imprecizie, întrucât
niciun articol nu menţionează în mod expres care este momentul vieţii din care se
poate vorbi de garantarea plenară a drepturilor unui individ şi care este apoi momentul
încetării acestora. Dacă moartea nu înseamnă şi încetarea drepturilor individului,
problema se pune în legătură cu embrionul, faţă de a cărui dezvoltare Convenţia nu
indică stadiul de la care începe propriu-zis existenţa şi deci beneficierea de drepturi a
individului. Capitolul IV se ocupă indirect de embrion, fiind consacrat genomului
uman, abia capitolul V aducându-1 în prim plan, în relaţia sa cu cercetarea ştiinţifică.
Cu toate acestea, se constată că nici în Convenţie, nici în Protocolul adiţional din
ianuarie 1998, embrionul nu este destinatarul unor drepturi, iar protecţia sa ţine mai
mult de protecţia speciei umane decât de cea a individului.
Convenţia enumera drepturi recunoscute persoanei umane în raport cu
biomedicina, impunând personalului medical de toate gradele obligaţii profesionale şi
reguli de conduită. În articolul 4 apare termenul de intervenţie (medicală), într-o
accepţie extinsă a noţiunii, care acoperă toate actele întreprinse în scopul prevenirii,
diagnosticării, terapiei sau reeducării, inclusiv al cercetării: "Orice intervenţie în
domeniul sănătăţii, inclusiv cercetarea, trebuie să fie efectuată în respectul normelor şi
obligaţiilor profesionale, ca şi al normelor de conduită aplicabile în speţă". Această
formulare generală' înglobează toate neuniformităţile normelor şi obligaţiilor
profesionale variate din ţările semnatare. Intervenţia trebuie să se conformeze unor
criterii de pertinenţă şi de proporţionalitate faţă de scopul urmărit şi mijloacele
aplicate.
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Capitolul II se ocupă de consimţământul persoanei umane, primul drept de
care aceasta beneficiază în faţa ştiinţei şi a biomedicinii. Articolul 5, alin. 1, stipulează
că: "o intervenţie în domeniul sănătăţii nu poate fi efectuată decât după ce persoana
respectivă şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză", iar în alineatul 3 al
aceluiaşi articol se asigură persoanei dreptul de a-şi putea retrage în mod liber acest
consimţământ. Consimţământul este condiţionat, conform alineatului 2 al articolului,
de "o informare adecvată în ceea ce priveşte scopul şi natura intervenţiei, precum şi în
ceea ce priveşte consecinţele şi riscurile sale". Cu privire la riscuri, raportul explicativ
la Convenţie le detaliază, arătând că: "informarea nu trebuie să se refere numai la
riscurile inerente tipului de intervenţie luată în calcul, dar şi la riscurile care sunt
proprii caracteristicilor individuale ale fiecărei persoane, cum sunt vârsta şi existenţa
altor patologii" (punctul nr. 35). Accentul pus pe consimţământ vine ca o reacţie la
experimentele medicale de tristă amintire, efectuate în perioada fascismului pe
persoane-cobai. Nu se precizează în text care anume sunt formele de exprimare ale
liberului consimţământ (expres sau tacit, oral sau scris), excepţie făcând situaţiile de
urgenţă (art. 8), "se va putea proceda de îndată", când intervenţia este "indispensabilă
medical pentru beneficiul sănătăţii persoanei în cauză". Pentru cazurile în care o
retragere de consimţământ sau un refuz de intervenţie sunt cauzate, de pildă, de
restricţii de ordin religios etc, raportul explicativ precizează la punctul 38 că:
"Normele şi obligaţiile profesionale, precum şi regulile de conduită aplicabile în
asemenea cazuri, ..., pot obliga medicul să continue intervenţia".
Convenţia se ocupă în articolul 6 de persoanele care nu dispun de capacitatea
de a-şi da consimţământul, iar în articolul 7 de cele ce suferă de tulburări psihice,
trimiţând în ambele cazuri spre rezolvare la legislaţia internă, foarte diferită în statele
semnatare. În cazul unui minor, se va ţine seama şi de opinia acestuia, care trebuie
"luată în considerare ca un factor din ce în ce mai hotărâtor, în funcţie de vârsta sa şi
de gradul său de maturitate" (art. 6, § 2, alin. 2), textul fiind în concordanţă cu
Convenţia ONU din 1989, cu privire la drepturile copilului.
Capitolul III se ocupă de respectarea vieţii private şi de dreptul la
informare. Orice persoană are astfel dreptul la "respectarea vieţii sale private în ceea
ce priveşte informaţiile cu privire la sănătatea sa" (art. 10, § 1), ca şi "dreptul de a
cunoaşte orice informaţie culeasă cu privire la sănătatea sa" (art. 10, § 2). Aceste
informaţii pot face totuşi obiectul unor restricţii, în mod excepţional, în interesul
pacientului (art. 10, § 3). Sursele de inspiraţie în această problemă sunt Convenţia
europeană de apărare a drepturilor omului din 1950, articolul 8 şi Convenţia pentru
protecţia persoanelor cu privire la tratarea automatizată a datelor cu caracter personal,
din 28 iunie 1981. Dreptul la respectarea vieţii private este însă supus unor restricţii,
cum ar fi "siguranţa publică", "prevenirea infracţiunilor", "protecţia sănătăţii publice
sau protecţia drepturilor şi libertăţilor celorlalţi". În aplicarea acestui ultim articol se
pot întreprinde cercetări genetice în materie de criminalitate sau cercetări de filiaţie.
Un ultim drept al individului consacrat prin Convenţia de la Oviedo este
protecţia corpului uman. Articolul 21 proclamă următoarele: "Corpul omenesc şi
părţile sale nu trebuie să fie, ca atare, sursă de profit", iar articolul 22 adaugă că:
"Atunci când o parte a corpului omenesc a fost prelevată în cursul unei intervenţii, ea
nu poate fi conservată şi utilizată în alt scop decât cel pentru care a fost prelevată,
decât în conformitate cu procedurile de informare şi de consimţământ adecvate".
Interzicerea obţinerii oricărui profit de pe urma corpului omenesc, specificată explicit
în textele de mai sus, se înscrie în ideea protejării demnităţii persoanei umane.
Condiţiile în care poate avea loc prelevarea unor organe şi ţesuturi de la
donatori în viaţă pentru scopuri terapeutice sunt cuprinse în Capitolul VI al
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Convenţiei, în care se arată că acestea sunt posibile "numai în interesul terapeutic al
primitorului şi atunci când nu se dispune de un organ sau ţesut adecvat de la o
persoană decedată nici de o metodă terapeutică de o eficacitate comparabilă (art. 19, §
1). Intervine acum consimţământul donatorului în viaţă, care trebuie să fie, în acest
caz, dat "în mod expres şi specific, fie în scris, fie în faţa unei instanţe oficiale" (art.
19, § 2). Nu se menţionează în Convenţie dreptul la anonimat al donatorului, conţinut
în mai multe legislaţii naţionale99.
Pentru cazul prelevării de organe şi ţesuturi de la persoanele lipsite de
capacitatea de a consimţi la o asemenea intervenţie, articolul 20, § 1, prevede o
interdicţie, cu excepţia prelevării de ţesuturi regenerabile (de exemplu măduva osoasă,
care se reface după o prelevare parţială). Articolul prevede totuşi posibilitatea
prelevării de organe şi ţesuturi de la astfel de persoane dacă sunt reunite câteva
condiţii100. Convenţia nu menţionează în mod expres principiul proporţionalităţii între
riscul unei prelevări de organe sau ţesuturi şi beneficiul obţinut, acesta urmând să fie
detaliat în legislaţiile naţionale, care vor aduce în plus limitări proprii.
În vederea realizării efective a apărării demnităţii persoanei, este nevoie ca
drepturile individuale care i-au fost atribuite acesteia să-i fie garantate printr-o
protecţie asigurată de autorităţile publice.
Articolul 3 al Convenţiei se ocupă de protecţia socială, specificând că "Părţile,
ţinând cont de nevoile de sănătate şi de resursele disponibile, iau măsurile indicate în
vederea asigurării, în sfera lor de jurisdicţie, a unui acces echitabil la îngrijiri de
sănătate de calitate (şi) adecvate". Potrivit punctului nr. 25 din raportul explicativ la
Convenţie, scopul urmărit trebuie să răspundă "unui grad satisfăcător de obţinere
efectivă a îngrijirilor", aceasta reprezentând şi un drept la utilizarea rezultatelor
progreselor ştiinţifice obţinute în domeniul medicinii şi al biomedicinii. Se regăseşte
aici ideea dezvoltată şi în articolul 12 a al Declaraţiei UNESCO cu privire la genomul
uman, anume că: "Fiecare trebuie să aibă acces la progresele biologiei, geneticii şi
medicinii".
Prin Convenţie sunt interzise orice atingeri aduse drepturilor şi principiilor
cuprinse în textul acesteia. Potrivit articolului 23, "Părţile asigură o protecţie
jurisdicţională adecvată pentru a împiedica sau a face să înceteze în cel mai scurt timp
o atingere ilicită adusă drepturilor şi principiilor recunoscute în prezenta Convenţie".
În articolul 26, paragraful nr. 1 precizează care sunt atingerile licite aduse drepturilor
recunoscute, putând reduce exercitarea liberă şi deplină a acestora. Paragraful
următor, nr. 2, face trimitere la legislaţiile statelor semnatare ale Convenţiei,
specificând că nicio restricţie naţională nu poate afecta un drept legat indisolubil de
integritatea persoanei şi de identitatea speciei umane şi arătând apoi, în articolul 27, că
sunt luate în considerare orice dispoziţii naţionale care, în comparaţie cu textul
Convenţiei, reprezintă o protecţie sporită a persoanei sau a speciei umane.
În vederea asigurării protecţiei publice a demnităţii persoanei a fost stabilit şi
un regim de sancţiuni. În articolul 25 se arată că nerespectarea diferitelor dispoziţii
ale Convenţiei atrage după sine "sancţiuni corespunzătoare" aplicate de respectivul
stat semnatar (art. 25), iar victima unei "daune nejustificate rezultând dintr-o
intervenţie" va beneficia de un "drept la o reparaţie echitabilă", după cum rezultă din
articolul 24. În raportul explicativ al Convenţiei se compară aplicarea caracterului
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echitabil al reparaţiei cu mecanismul descris în articolul 50 al Convenţiei europene a
drepturilor omului. Oportunitatea, natura şi gravitatea sancţiunii vor depinde de
dispoziţia încălcată, de gravitatea infracţiunii comise, ca şi de efectele acesteia.
În vederea asigurării protecţiei demnităţii persoanei, Părţilor le este impusă o
încadrare procedurală a Convenţiei, de care se ocupă articolele 28 şi 29. Potrivit
art. 28, statele semnatare trebuie să iniţieze o "dezbatere publică" cu privire la
problemele fundamentale cuprinse în text, Curtea europeană a drepturilor omului
putând da avize consultative cu privire la interpretarea Convenţiei la cererea
Guvernului unui stat. Avizele în cauză nu au însă obligativitate juridică. Prin
Convenţie nu este instituit un recurs individual ca atare, însă această acţiune ar putea
fi luată în considerare în cazul în care un anumit act ar aduce atingere unuia dintre
drepturile cuprinse atât în Convenţia de la Oviedo, cât şi în textul din 1950.
Secretariatul General al Consiliului Europei va primi din partea statelor
semnatare rapoarte periodice cu privire la modul în care dreptul lor intern asigură
aplicarea efectivă a textului Convenţiei (art. 30), instaurând şi un Comitet desemnat a
urmări conformarea cu acest document (art. 32, § 1). Pentru eventuale amendamente
la text, articolul 32 prevede în paragrafele sale 5-7 că textele amendamentelor vor fi
supuse spre examinare Comitetului Director pentru Bioetică (CDBI) sau oricărui alt
comitet desemnat în acest scop de Comitetul Miniştrilor.
Orice stat semnatar are dreptul de a formula rezerve, în condiţiile în care,
conform articolului 36, acestea nu au un "caracter general" şi "în măsura în care o lege
atunci în vigoare pe teritoriul său nu este conformă cu această dispoziţie". De
asemenea, orice stat are posibilitatea de a se retrage în orice moment din dispozitivul
Convenţiei, printr-o simplă notificare adresată Secretarului General al Consiliului
Europei, conform articolului 37, § 1.
Ocupându-se de apărarea demnităţii persoanei umane ca individ, Convenţia de
la Oviedo se ocupă în egală măsură şi de apărarea demnităţii speciei umane.
Completată prin primul Protocol adiţional cu privire la interzicerea donării umane,
Convenţia răspunde ameninţării aplicării tehnicilor donării pornind de la celula umană
adultă. Experienţele reuşite făcute cu mamifere (oaie în 1996, porci în 1999) au
generat reacţii de îngrijorare, existând teama îndreptăţită că viitoarele clone umane nu
ar fi tratate ca persoane, ci că ele ar împlini doar dorinţa de nemurire a unora, sau ar
reprezenta o sursă de "piese de schimb" pentru organele şi ţesuturile umane, clonele
fiind considerate obiecte şi nu fiinţe. Omul începutului de secol XXI îşi pierde
noţiunea propriei fiinţe şi a umanităţii sale, considerându-se un fel de demiurg,
respingând ideea acum depăşită că Dumnezeu este singur stăpân asupra vieţii, ştiinţa
constituind instrumentul revoltei sale împotriva interdicţiilor religioase. Graniţa între
binefacerile ştiinţei şi distrugerea umanităţii apare, în lumina acestei concepţii, extrem
de subţire. "Experimentarea este necesară moral, însă în mod necesar imorală",
explică Jean Bernard în lucrarea sa despre bioetică101, adică ceea ce pare ştiinţific
posibil la un moment dat, nu este neapărat acceptabil dintr-un punct de vedere etic,
moral. Sensul umanului şi al umanităţii trebuie să motiveze fiecare măsură decisă în
materie, chiar dacă societatea se organizează de acum înainte pornind de la o
obedienţă în mare măsură ştiinţifică şi tehnică. Fără a promova o intransigenţă
asemănătoare celei propovăduite de Biserica catolică, Convenţia de la Oviedo enunţă
reguli rezonabile cu privire la genomul uman şi la cercetarea ştiinţifică în capitolele
IV şi V. Autorii textului au exclus de la posibilitatea formulării unor rezerve cele două
puncte de mai sus, ţinând seama de extrema sensibilitate a acestor teme, care au
suscitat atât divergenţe în materie de legislaţie între diferitele state semnatare, cât şi
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divergenţe intranaţionale. Dificultatea de a stabili nişte reguli internaţionale în materie
se datorează varietăţii modului de interpretare şi utilizare a donării şi a
experimentărilor asupra embrionului uman în diverse ţări. Dacă în Israel o lege din
1998 interzicea pentru o perioadă de 5 ani manipulările genetice legate de donarea
umană, în Belgia un proiect de lege prevedea că embrionii umani puteau fi creaţi doar
în scopul procreării asistate medical şi că cercetarea se putea efectua doar asupra
embrionilor supranumerari. Marea Britanie a autorizat cercetările efectuate asupra
embrionilor având mai puţin de 14 zile, iar ideea unei donări terapeutice (crearea de
embrioni-clone ai unor adulţi) a fost propusă într-un proiect de lege britanic. În
Spania, Legea nr. 42/88 din 1988 autoriza donarea şi utilizarea "pre-embronilor"
(adică a celor având până la 14 zile după fecundare) în cercetare. În Franţa, Codul
sănătăţii publice interzice orice cercetare asupra embrionului (1994), pe când
Comitetul consultativ naţional de etică pentru ştiinţele vieţii şi ale sănătăţii consideră
că pot fi autorizate, în anumite condiţii, cercetări asupra embrionului, considerat a fi
material de cercetare (1997), iar Academia de Medicină consideră chiar că aceste
cercetări reprezintă o "îndatorire medicală" şi o "condiţie necesară ameliorării
terapeuticilor". Într-un raport al Consiliului de Stat francez din 25 noiembrie 1999, se
ia în calcul posibilitatea autorizării cercetărilor ştiinţifice asupra embrionilor in vitro
congelaţi şi "orfani", adică a celor ce nu mai fac obiectul unui proiect parental, în
Statele Unite ale Americii organismul federal al cercetării medicale, National Institute
of Health, a acceptat în 1999 finanţarea unor cercetări urmărind să utilizeze celule de
embrion uman, numite embrionare, nediferenţiate sau celule stem (ES = Embryonic
Stem) care, neputând să se dezvolte într-o fiinţă umană, nu sunt asimilate cu un
embrion. Ele pot însă da naştere unor ţesuturi constitutive ale organismului uman,
putând deveni astfel "piese de schimb" utile.
Există în prezent o aşa numită "tendinţă grea", potrivit căreia embrionul nu ar
mai fi considerat în potenţialitatea sa de individ, ci ar fi considerat ca un obiect, ca un
ansamblu de celule, ca "un fel de material de viaţă umană". Dacă el nu mai este
considerat ca o potenţială persoană, ci doar ca o componentă de viaţă umană, ca o
rezervă biologică utilă persoanelor în viaţă, înseamnă că ştiinţa va regândi datele
tradiţionale asupra vieţii şi speciei umane. Este o temă de reflecţie ce ocupă un loc
important în preocupările ştiinţifice internaţionale actuale.
În încercarea de a se realiza o unificare în materie, organisme mondiale şi
regionale au adoptat o serie de documente menite să reglementeze activitatea de
cercetare ştiinţifică, în primul rând în domeniul biologic. Astfel, UNESCO a adoptat,
la 11 noiembrie 1997, Declaraţia Universală cu privire la genomul uman şi drepturile
omului. Ea condamnă donarea în scopuri de reproducere (art. 11), ca fiind contrară
demnităţii umane, înscriindu-se în spiritul Declaraţiei universale a drepturilor omului
din 1948 şi făcând din respectarea demnităţii persoanei principiul-cheie al unei etici
universale. Cu toate că documentul nu are caracter obligatoriu, importanţa sa constă în
faptul că instituie, statutul de patrimoniu comun al umanităţii al genomului uman,
întâlnindu-se în această privinţă cu cele afirmate de Convenţia de la Oviedo, în al
cărei prim articol se arată că: "Genomul uman se află la baza unităţii fundamentale a
tuturor membrilor familiei umane, ca şi la baza recunoaşterii demnităţii şi diversităţii
lor". Ideea este astfel continuată în articolul 10: "Nici o cercetare privind genomul
uman, nici aplicaţiile sale... nu ar trebui să prevaleze asupra respectării drepturilor
omului, a libertăţilor fundamentale şi a demnităţii umane".
Rod al unei cooperări europene, Convenţia de la Oviedo are scop declarat de a
proteja umanitatea omului împotriva tehnicilor actuale care, preocupate de
ameliorarea unei rase sau a unei specii, riscă să ajungă la producerea unor fiinţe
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conforme unor norme prestabilite, singularitatea individului dispărând treptat.
Omul-subiect se banalizează, se aliniază la modelul unor organisme vii, devenind
om-obiect. Clonarea simbolizează această derivă, căci "producerea în laborator a
fiinţelor umane care să răspundă unor caracteristici fizice, vezi mentale, definite
conform unei comenzi, ar constitui o atingere adusă demnităţii şi libertăţii omului mai
radicală chiar decât a fost sclavia"102.
Abordând problema genomului uman, capitolul IV al Convenţiei se ocupă de
terapia genetică, tehnică permiţând corectarea modificărilor patrimoniului ereditar
uman susceptibile de a provoca maladii ereditare. Asemenea teste genetice răspund
cerinţelor etice, chiar dacă pot avea implicaţii asupra familiei şi descendenţilor
persoanei. Este însă necesar ca respectiva tehnică să nu fie impropriu folosită şi să nu
dea posibilitatea dezvăluirii caracteristicilor genetice ale fiecărei persoane. Ca urmare
articolul 11 al Convenţiei proclamă că: "Orice formă de discriminare împotriva unei
persoane pe baza patrimoniului său genetic este interzisă", venind să adauge la
discriminările enumerate în articolul 14 al Convenţiei europene a drepturilor omului şi
discriminarea bazată pe patrimoniul genetic.
Dincolo de preocupările privind individul, Convenţia se ocupă de protecţia
demnităţii speciei umane, autorizând intervenţiile asupra genomului uman numai dacă
se urmăreşte un scop de prevenire, de diagnosticare sau terapeutic, sau dacă se
respectă condiţia de a nu introduce o modificare în genomul descendenţei (art. 15).
Genomul este considerat a fi parte integrantă şi intangibilă a integrităţii şi demnităţii
individului, contribuind în acest fel la identitatea şi demnitatea umanităţii. Dacă ar
interveni vreodată o modificare a genomului uman, cu scopul de a se produce indivizi
sau grupuri cu anumite calităţi sau defecte scontate şi prestabilite, specia umană ar
suferi o atingere extrem de gravă. Individul-obiect astfel obţinut şi-ar pierde orice
autonomie, iar devenirea sa ar putea fi dezvăluită prin consultarea codului său genetic.
Împotriva eventualităţii realizării acestei viziuni apocaliptice, Convenţia aduce în
prim plan principiul precauţiei, pe care François Stasse îl defineşte ca fiind
"Obligaţia ce apasă asupra factorului de decizie public sau privat de a se implica într-o
acţiune sau de a o refuza în funcţie de riscul posibil. În acest sens, nu este de ajuns ca
el să-şi determine o anume conduită ţinând cont numai de riscurile cunoscute. El
trebuie, în plus, ţinând cont de stadiul actual al ştiinţei, să aducă dovada lipsei
riscului"103.
Venind în apărarea demnităţii speciei umane, Convenţia este completată cu
Protocolul de la Paris, mai înainte menţionat, care se ocupă de interzicerea clonării
umane şi cu Protocolul cu privire la protecţia embrionului, în care este examinată
utilizarea celulelor embrionare în tehnicile de clonare.
Înainte de a încheia, se cere a fi examinat modul în care Convenţia prevede o
urmărire din ce în ce mai atentă a cercetării ştiinţifice în domeniile biologiei şi
biomedicinii.
Respectarea regulilor conţinute în Convenţie şi în Protocoalele sale, împreună
cu respectarea celorlalte dispoziţii juridice, cuprinse în Convenţia europeană a
drepturilor omului, care asigură protecţia fiinţei umane, permit o exercitare liberă a
cercetării ştiinţifice în cele două domenii. Libertatea unei cercetări ştiinţifice care să
ţină seama de respectarea drepturilor omului şi ale umanităţii îi creează şi obligaţia de
a proteja persoanele care se supun unei cercetări (articolele 16 şi 17). În cazul
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persoanelor cu capacitate de a consimţi, nicio cercetare nu poate fi întreprinsă decât
"dacă nu există o metodă alternativă cercetării pe fiinţe umane, de eficacitate
comparabilă" (art. 16, pct. i) şi "dacă riscurile la care este supusă persoana nu sunt
disproporţionate în raport cu potenţialele beneficii ale cercetării" (art. 16, pct. ii). Este
necesar ca proiectul de cercetare să fi fost aprobat de instanţa competentă după o
examinare independentă a pertinenţei sale ştiinţifice, dar şi sociale, etice sau juridice
(art. 16, pct. iii) etc. Totalitatea măsurilor constituie un pachet extrem de prevăzător
cu privire la interesele individului şi, dincolo de acesta, cu privire la specia umană.
Articolul 17 cuprinde măsuri de protecţie încă mai sporite pentru persoanele lipsite de
capacitatea de a consimţi la o cercetare.
În fine, Convenţia conţine o prevedere cu privire la cercetarea efectuată pe
embrioni in vitro, foarte criticată în timpul elaborării sale, potrivit căreia "atunci când
cercetarea efectuată pe embrioni este admisă de lege, aceasta asigură o protecţie
adecvată a embrionului" (paragraful 1); în paragraful următor se stipulează:
"Constituirea de embrioni umani în scopuri de cercetare este interzisă". Cele două
paragrafe reflectă încercarea de a se ajunge la un echilibru dificil de stabilit între
statele aspirând la o protecţie absolută a embrionului şi cele dorind să menţină
reglementările lor naţionale, care autorizează deja cercetările asupra embrionului. Se
regăseşte aici conceptul de convenţie-cadru, care lasă părţilor o marjă de iniţiativă
apreciabilă. Tema prezintă o sensibilitate deosebită din perspectiva integrării
dimensiunii catolice şi protestante.
Este necesar să fie definite în cel mai scurt tip reguli mai precise, întrucât
există încă numeroase divergenţe, iar organismele specializate, ca de pildă Grupul
european de etică a ştiinţelor şi a noilor tehnologii, s-au pronunţat în favoarea ideii de
a nu exclude a priori finanţări comunitare ale cercetărilor asupra embrionului uman.
Progresele extrem de rapide ale ştiinţei constituie încă un argument în favoarea
adoptării rapide a unor astfel de reguli, menite să acopere situaţiile generale, dar şi
particulare, în care respectarea demnităţii fiinţei şi a speciei umane este pusă în
pericol. În tripla sa ipostază de cetăţean, de individ şi de parte componentă a genului
uman, omul nu poate deveni obiectul unei ştiinţe mereu în căutare de experimente şi
de descoperiri, iar apărarea demnităţii sale nu se poate realiza decât printr-o amplă
cooperare internaţională în domeniu.
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DREPTURILE FEMEII ŞI BIOETICA
ASPECTE SPECIFICE
Într-un capitol anterior, ne-am ocupat pe larg la drepturile femeii în
reglementările internaţionale. Date fiind problemele complexe şi controversate
ridicate de bioetică în raport cu protecţia demnităţii umane, am considerat că este
benefic să tratăm separat anumite aspecte specifice legate de drepturile femeii şi
bioetică.
"Bioetica nu poate ignora impactul progresului tehnologiei biomedicale asupra
statutului femeii". Constatarea, la care subscriem, a fost făcută încă din 2001 de către
preşedintele de atunci al Comitetului Internaţional pentru Bioetica al UNESCO,
Ryuichi Ida104.
Aceasta este, de altfel, şi motivul pentru care o asemenea temă nu poate lipsi
dintr-o abordare complexă.
Relaţia dintre drepturile femeii şi bioetică constituie pentru Organizaţia
Naţiunilor Unite şi în special pentru UNESCO o preocupare care datează de câţiva
ani, dar are rădăcini adânci în întreaga activitate dedicată recunoaşterii şi protecţiei
drepturilor femeii ca drepturi ale omului105.
Dintre conferinţele internaţionale ce au inclus pe agenda lor drepturile femeii,
menţionăm, pe lângă cea de a patra Conferinţă mondială dedicată integral acestei
problematici, ţinută la Beijing în 1995, care a subliniat legătura dintre progresele
ştiinţei şi aspecte care privesc sănătatea femeii, în special accesul la îngrijiri medicale
şi reproducţie, Conferinţa asupra populaţiei şi dezvoltării — Cairo, 1994, Summit-ul
mondial asupra ştiinţei106.
Desfăşurată la Budapesta în 1999 sub egida UNESCO şi a Consiliului
Internaţional pentru ştiinţă, Conferinţa pentru ştiinţă a adoptat Declaraţia cu privire la
ştiinţă şi folosirea cunoştinţelor ştiinţifice precum şi Agenda Ştiinţifică-cadru de
acţiune care fac, ambele, referire la rolul femeii în acest domeniu şi cheamă la eforturi
speciale pentru a se asigura deplina participare a femeilor şi tinerelor în toate
sectoarele ştiinţei şi tehnologiei. Cu deosebire, se arată în Declaraţie, trebuie
recunoscut rolul jucat de femei în aplicarea dezvoltării ştiinţei la producţia de hrană şi
îngrijire de sănătate.
Trebuie, de asemenea, să menţionăm că în octombrie 1996 Comitetul
Internaţional de bioetica al UNESCO a organizat, la cea de a patra sesiune a sa, o
masă rotundă pe tema "Bioetica şi femeile".
În urma acestei reuniuni, s-a constatat nevoia de a întreprinde un studiu privind
sănătatea femeilor şi din perspectiva drepturilor omului şi a bioeticii. Un grup de lucru
însărcinat cu elaborarea acestuia, l-a prezentat la cea de a cincea Sesiune a
Comitetului, ce a avut loc în 1998 la Noordwijk în Olanda. Pe această bază,
cercetările sunt continuate în prezent de specialişti din diverse ţări.
Relaţia dintre drepturile omului, sănătate şi bioetică trebuie să beneficieze de o
atenţie sporită nu numai în cercurile internaţionale ci şi pe plan naţional.
Progresele cercetării ştiinţifice, în special în domeniul geneticii, impun, în
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opinia multor autori, reconsiderarea reglementărilor în domeniul drepturilor omului.
Unii dintre ei vorbesc despre o nouă generaţie a drepturilor omului, consacrată
printr-o nouă convenţie. Alţii pledează chiar pentru o nouă cartă a drepturilor
fundamentale. În această dezbatere de amploare, dimensiunea de gen este prezentă
într-un mod mai pregnant decât înainte, iar femeile însele manifestă interes şi intenţia
de a se implica ca în mod susţinut în "redefinirea şi definirea paradigmelor care
marchează sau sunt pe cale să marcheze conturul acestor probleme şi al
răspunsurilor"107.
Tendinţă salutară, întrucât experienţa de până acum a demonstrat că absenţa
unor segmente sociale importante în definirea politicilor fie ele economice, sociale ori
culturale conduce la decizii şi comportamente defavorabile, discriminatorii, în
consecinţă neetice pentru respectivele grupuri.
În acest context, se impune sublinierea câtorva constatări.
Discriminarea încalcă Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, prevederile
pactelor şi convenţiilor internaţionale, dintre care menţionăm aici Convenţia pentru
eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei108.
Abordările domeniului bioeticii sunt puse în dificultate de progresele rapide
ale tehnologiei, care ridică probleme noi, extrem de complexe şi spinoase, din
perspectiva drepturilor omului. În special, tehnologia reproductivă are un impact
puternic asupra femeii şi a bărbatului.
Avem în vedere aici, de pildă, scanarea genetică, embrionii congelaţi şi ţesutul
fetal care constituie subiect de preocupare pentru legiuitori şi totodată de dezbatere
publică.
Chiar dacă unele tehnologii reproductive, de pildă ultrasunetele, au meritul de
a detecta anormalităţile în timpul sarcinii şi deci de a fi de folos atât femeilor cât şi
bărbaţilor, ele provoacă totuşi dileme din punct de vedere etic şi juridic legate de
avortarea fetusului cu malformaţii sau anormal genetic. După cum în legătură cu
avortul pentru selectarea după sex, care vizează de regulă fetele, specialiştii în
bioetică sunt preocupaţi de folosirea tehnologiei moderne împotriva fetusului
femeiesc.
Pe plan european, un pas însemnat înainte s-a realizat prin adoptarea de către
Consiliul Europei la 4 aprilie 1997 a Convenţiei pentru protecţia drepturilor omului şi
a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, pe scurt Convenţia
privind drepturile omului şi biomedicina, ratificată la 28 februarie 2001 şi de către
România, tratat care prevede, între altele, la art.4 că "Utilizarea tehnicilor de procreaţii
asistată medical nu este admisă pentru alegerea sexului viitorului copil decât în scopul
evitării unei boli ereditare grave legate de sex".
Chiar şi faţă de copii se aplică în multe ţări un tratament diferenţiat în funcţie
de sex, fetele fiind dezavantajate sub aspectul îngrijirii şi hranei, accesului la educaţie.
Condiţiile precare de viaţă duc la o mortalitate infantilă excesivă în rândul acestora.
Aşa cum se arată în articolul 3 din Declaraţia universală cu privire la genomul
uman şi drepturile omului, genomul uman este evolutiv prin chiar natura sa şi
potenţialităţile sale se exprimă diferit după mediul natural şi social al fiecărui individ,
în ceea ce priveşte, în special starea de sănătate, condiţiile de viaţă, hrană şi educaţia.
"Nimeni — se subliniază în articolul 6 al aceleiaşi Declaraţii nu trebuie să facă
obiectul discriminării bazate pe caracteristicile sale genetice, care ar avea ca obiect
sau ca efect să aducă atingere drepturilor sale individuale şi libertăţilor sale
fundamentale şi recunoaşterii demnităţii sale".
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În mod special, dimensiunea de gen nu poate lipsi şi cere o atenţie sporită în
sectorul drepturilor pacienţilor, al accesului la îngrijirea sănătăţii, al consimţământului
în cunoştinţă de cauză, al confidenţialităţii datelor şi statutului embrionului, ce
reprezintă aspecte specifice semnificative din perspectiva drepturilor femeilor.
În examinarea problemelor sănătăţii femeii în contextul drepturilor omului şi al
bioeticii se impun atenţiei o seamă de aspecte şi principii a căror respectare este
menită să asigure egala participare a femeilor la viaţa socială, mai cu seamă în ceea ce
priveşte sănătatea.
Este vorba despre principii la nivelul eticii ce se aplică fiecărui stadiu al vieţii
femeii, înaintea momentului naşterii, în timpul copilăriei, pubertăţii şi adolescenţei, al
maturităţii şi bătrâneţii, şi care constituie baza oricărui demers ştiinţific, al oricărei
abordări juridice sau operaţionale, practice, a aspectelor specifice drepturilor femeii.
În primul rând, se are în vedere accesul la îngrijirile de sănătate, servicii
corespunzătoare pentru ducerea la bun sfârşit a sarcinii, protocoalele privind testele şi
cercetarea clinică, cunoştinţele dobândite prin educaţie instituţionalizată şi
neinstituţionalizată, învăţământ superior şi grupuri de cercetare, responsabilitate în
cadrul structurilor decizionale, locale, regionale şi zonale şi informaţii
corespunzătoare transmise prin mijloace de comunicare tradiţionale precum şi prin
mijloacele noilor tehnologii.
În al doilea rând, dar nu mai puţin important, legislaţia trebuie să recunoască
necesitatea de a fi respectată demnitatea şi libertatea de alegere a femeilor; încălcările
acestora în timp de război trebuie considerate crime de război şi pedepsite; tinerele şi
adolescentele trebuie protejate împotriva turismului sexual şi a prostituţiei; violenţa
între soţi trebuie descurajată şi trebuie create mijloacele necesare pentru ajutorarea
femeilor şi bărbaţilor aflaţi în suferinţă.
Cel de al treilea set de principii priveşte dreptul la viaţă. Toate politicile
precum şi intervenţia asupra materialului genetic în măsură să conducă la alegerea
sexului trebuie examinate cu cea mai mare precauţie pentru a se depista orice efecte
negative şi pentru a le interzice la nevoie.
Trebuie luate măsuri care să asigure dreptul la o hrană corespunzătoare.
În sfârşit, dar nu în ultimul rând, principiile referitoare la nediscriminare în
testarea genetică. Caracteristicile genetice specific feminine nu trebuie utilizate pentru
discriminarea femeilor. În statisticile naţionale, datele (cum ar fi datele
epidemiologice etc.) trebuie strânse pretutindeni pe sexe, astfel încât să permită
elaborarea şi reglarea politicilor privind femeile.
La cea de a patrusprezecea sa sesiune, desfăşurată la Nairobi, Kenya, în 17-19
mai 2007, Comitetul Internaţional pentru Bioetică (CIB) compus din 36 experţi
independenţi, a luat notă despre reacţiile pozitive referitoare la pertinenţa şi
oportunitatea activităţii sale şi a decis să continue în 2008 şi 2009 reflecţia asupra
responsabilităţii sociale şi sănătate.
La rândul său, Comitetul interguvernamental de bioetică al UNESCO, reunit la
Paris între 19 şi 20 iulie 2007 în cea de a cincea sa sesiune a examinat progresele
lucrărilor Comitetului internaţional de bioetică cu privire la consimţământ şi
responsabilitatea socială în materie de sănătate şi a adoptat recomandări în sensul
continuării şi dezvoltării programelor în acest domeniu.
Într-un interviu publicat de revista trimestrială UNESCO "SHS VIEWS" (nr.
16, martie-mai 2007, p.5-6), cu dna. Nouzha Guessous-Idrissi, aleasă în 2005
preşedintă a Comitetului Internaţional de Bioetică, profesor la Universitatea din
Casablanca, şi dna. Saadia Belmir, magistrat, prima femeie membră a Comitetului
Naţiunilor Unite împotriva torturii, la întrebarea dacă bioetica contribuie la
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promovarea drepturilor femeii, se dădea următorul răspuns: "Alte aspecte importante,
precum accesul la informaţie, educaţie, servicii esenţiale pentru viaţa de zi cu zi şi,
mai presus de orice, respectul demnităţii umane trebuie, de asemenea, să fie luate în
considerare. Dacă abordările şi reflecţiile din perspectivă bioetică răspund
necesităţilor, atunci ele contribuie, la promovarea drepturilor omului ... S-a constatat
că în unele state au fost utilizate tehnici pentru selecţia de gen şi distrugerea
embrionilor de femeie. Această practică reprezintă o discriminare de gen şi a fost
declarată ca atare de IBC. Este evident din acest exemplu că bioetica protejează
drepturile femeii prin condamnarea practicilor discriminatorii la adresa femeilor".
Problemele de etică se situează, aşa cum sublinia Directorul general al
UNESCO, Koichiro Matsuura, la interfaţa mai multor discipline109.
De aici, nevoia de dialog, colaborare şi parteneriat între specialişti şi instituţii
cu profiluri diferite, şi în primul rând între cele implicate în progresele ştiinţei şi
biotehnologiei şi în aplicaţiile lor, pe de o parte, şi cele ce au ca obiect de cercetare
drepturile omului, pe de altă parte.

109

V. Prefaţă la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme: des principes á
la pratique, UNESCO, 2000.
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DREPTURILE OMULUI LA ÎNCEPUTUL NOULUI
MILENIU
Drepturile omului sunt o creaţie continuă, după cum realitatea, în
complexitatea şi evoluţia ei continuă, refuză tiparele imuabile.
La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite proclama
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului "ca ideal comun" către care trebuie să
tindă popoarele şi naţiunile, toate structurile societăţii şi toţi indivizii. Înaintarea către
acest ideal implică atât dezvoltarea respectului pentru drepturile şi libertăţile pe care
documentul fundamental, le consacră, prin educaţie şi învăţătură, cât şi măsuri
progresive de ordin naţional şi internaţional pentru a se asigura recunoaşterea şi
aplicarea lor universală şi efectivă". Altfel spus, un efort comun, de durată, mereu
reînnoit al statelor, al tuturor instituţiilor şi indivizilor.
Din perspectiva timpului trecut de la momentul istoric al adoptării Declaraţiei,
se vădeşte cu deosebită pregnanţă atât importanţa cardinală a documentului cât şi
realismul celor ce l-au elaborat şi adoptat.
Departe de a fi înaintat într-un marş triumfal către o ţintă fixă, drepturile
omului au cunoscut în evoluţia lor progrese şi stagnări, piedici vechi şi noi provocări.
Alături de Carta Naţiunilor Unite, Declaraţia Universală stă la baza întregii
activităţi pe care înaltul for mondial a dedicat-o şi o dedică protecţiei şi promovării
drepturilor omului.
Rolul şi sfera de acţiune a Naţiunilor Unite în promovarea şi protecţia
drepturilor omului continuă să se amplifice, însă mandatul esenţial rămâne acela de a
asigura ca demnitatea umană a constituenţilor finali, "popoarele Naţiunilor Unite", în
numele cărora a fost scrisă Carta, să fie respectată în totalitate. Prin intermediul
instrumentelor internaţionale, Naţiunile Unite acţionează pe multe fronturi:
Drept conştiinţă globală — Naţiunile Unite au stabilit un ritm în instituirea de
standarde naţionale de comportament acceptabil al naţiunilor şi au menţinut atenţia
comunităţii internaţionale fixată pe practicile de drepturile omului care ameninţă să
submineze respectivele standarde. Declaraţiile şi convenţiile din domeniul drepturilor
omului sunt adoptate de Adunarea Generală, ceea ce le pune în evidenţă
universalitatea.
În calitate de legiuitor — A avut loc o codificare fără precedent a dreptului
internaţional. Acele drepturi ale omului care se referă la femei, copii, prizonieri şi
deţinuţi sau persoane cu deficienţe, precum şi încălcări precum genocidul,
discriminarea rasială şi tortura, pentru a numi doar câteva, reprezintă acum o parte
importantă a dreptului internaţional, care într-o vreme se concentra aproape în
exclusivitate pe relaţiile dintre state.
Ca mijloc de monitorizare — Naţiunile Unite joacă un rol esenţial în a asigura
ca drepturile omului să nu fie definite în mod abstract, ci totodată să fie aplicate în
practică. Pactele internaţionale cu privire la drepturile civile şi politice şi respectiv la
drepturile economice, sociale şi culturale (1966) sunt printre primele exemple de
tratate care împuternicesc organismele internaţionale să monitorizeze modul în care
statele îşi respectă angajamentele. Organismele înfiinţate în baza tratatelor, raportorii
speciali şi Grupurile de lucru ale Comisiei drepturilor omului dispun fiecare de
proceduri şi mecanisme de monitorizare a respectării standardelor internaţionale şi de
investigare a sesizărilor privind încălcări ale drepturilor omului. Deciziile lor în
fiecare caz în parte au o greutate morală pe care puţine guverne sunt dispuse să o
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sfideze.
În calitate de coordonator central — Oficiul înaltului comisar pentru
drepturile omului primeşte comunicări din partea grupurilor şi persoanelor individuale
care sesizează încălcări ale drepturilor omului. Se primesc anual peste 100.000 de
reclamaţii. Oficiul înaltului comisar pentru drepturile omului înaintează aceste
comunicări organelor şi mecanismelor corespunzătoare ale Naţiunilor Unite, ţinând
cont de procedurile de implementare instituite prin convenţii şi rezoluţii.
Ca apărător — Atunci când un raportor sau preşedintele unui grup de lucru
primeşte informaţii potrivit cărora este pe cale să se comită o încălcare gravă a
drepturilor omului — cum ar fi tortura sau execuţia fără proceduri juridice prealabile
— acesta adresează un mesaj de urgenţă statului respectiv, cerând precizări şi făcând
apel la garantarea drepturilor presupusei victime. Asemenea apeluri sunt făcute
îndeosebi de raportorii speciali privind tortura şi execuţiile arbitrare, precum şi de
Grupurile de lucru în problema dispariţiilor şi detenţiei arbitrare.
Ca cercetător — Datele adunate de Naţiunile Unite în problematica drepturilor
omului sunt indispensabile dezvoltării şi aplicării legislaţiei din domeniul drepturilor
omului. De exemplu, mai multe studii de ţară au constituit baza unui instrument aflat
în fază de proiect pentru protecţia drepturilor popoarelor indigene. Oficiul înaltului
comisar pentru drepturile omului pregăteşte studii şi rapoarte cerute de organele
Naţiunilor Unite pentru probleme de drepturile omului, arătând calea către politici,
practici şi noi instituţii ce pot întări respectarea drepturilor omului.
Ca forum de apel — Conform primului Protocol opţional la Pactul
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţiei internaţionale
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţiei împotriva
torturii şi Protocolului opţional la Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva femeii, persoanele particulare pot depune plângeri împotriva
statelor care au acceptat procedura de apel, o dată ce au fost epuizate toate căile de
remediere din ţara respectivă. De asemenea, conform procedurilor stabilite de
Comisia drepturilor omului, Comisia însăşi, Subcomisia pentru promovarea şi
protecţia drepturilor omului şi Grupurile lor de lucru analizează anual numeroase
plângeri înainte de O.N.G.-uri şi de persoane particulare.
Ca organ de anchetă — Comisia drepturilor omului a instituit mecanisme de
monitorizare şi raportare în legătură cu incidenţa anumitor tipuri de abuzuri şi cu
încălcări ale drepturilor omului într-o anumită ţară. Mecanismele cărora li se
încredinţează această sarcină delicată din punct de vedere politic, umanitară şi uneori
riscantă sunt raportorii speciali/reprezentanţii grupurilor de lucru. Aceştia adună
faptele, păstrează legătura cu grupurile şi cu autorităţile guvernamentale locale,
organizează vizite la faţa locului atunci când guvernele respective permit acest lucru
şi fac recomandări privind modul în care se poate întări respectarea drepturilor
omului.
Ca diplomat discret — Secretarul general şi Înaltul comisar pentru drepturile
omului îşi exprimă în mod confidenţial îngrijorarea în legătură cu unele probleme din
domeniul drepturilor omului ce se cer soluţionate, cum ar fi eliberarea deţinuţilor,
comutarea pedepselor cu moartea şi altele. Comisia drepturilor omului poate cere
Secretarului general să intervină sau să trimită un expert care să examineze situaţia
drepturilor omului în vederea prevenirii încălcărilor flagrante. Secretarul general mai
acţionează pe linia diplomaţiei discrete şi prin exerciţiul "bunelor oficii", contribuind
astfel la oficializarea îngrijorării legitime a Naţiunilor Unite şi la diminuarea
abuzurilor.
Sfârşitul unui secol pe cât de frământat, pe atât de bogat în înnoiri pe toate

199

planurile, începutul unui nou secol şi mileniu, mai mult decât oferă ocazia, obligă la
reflecţii asupra trecutului şi la scrutarea viitorului, fiind prin excelenţă un moment al
bilanţurilor şi mai ales al planurilor pe termen lung, al evaluărilor şi reevaluărilor, al
identificării priorităţilor şi noilor provocări şi ameninţări. Unele dintre ele provin din
chiar geniul creator al omului. Necontrolate, progresele ştiinţei şi tehnologiei se pot
transforma în dezastre ecologice şi genetice.
Elaborată şi adoptată sub semnul acestor preocupări, Declaraţia Mileniului a
Naţiunilor Unite, adoptată de Adunarea Generală la 8 septembrie 2000, la capătul unei
serii de importante activităţi desfăşurate în sistemul său, al organizaţiilor regionale, cu
participarea reprezentanţilor statelor dar şi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai
altor segmente ale societăţii civile, reprezintă un document de referinţă, ce necesită o
examinare atentă.
Şefii de state şi de guverne, reuniţi la sediul Naţiunilor Unite din New York,
între 6 şi 8 septembrie 2000, reafirmându-şi încrederea în Organizaţie şi în Carta sa
"ca baze indispensabile ale unei lumi mai paşnice, mai prospere şi mai drepte", au
recunoscut, pe lângă responsabilităţile faţă de societăţile din ţările lor, şi o
responsabilitate colectivă în ceea ce priveşte promovarea la nivel global a principiilor
demnităţii umane, egalităţii şi echităţii.
Totodată, şi-au exprimat hotărârea de a sprijini eforturile pentru respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, egale pentru toţi, fără deosebire de
rasă, sex, limbă sau religie, şi cooperare internaţională în rezolvarea problemelor
internaţionale de natură economică, socială, culturală sau cu caracter umanitar.
Dacă globalizarea oferă mari posibilităţi, în prezent beneficiile ei sunt
repartizate inegal şi inechitabil. Dificultăţile cele mai mari le au ţările în curs de
dezvoltare şi ţările în tranziţie. De aceea, principala încercare căreia comunitatea
internaţională trebuie să-i facă faţă constă în "asigurarea condiţiilor necesare pentru ca
globalizarea să devină o forţă pozitivă pentru toată populaţia lumii".
Esenţiale pentru relaţiile internaţionale în noul secol, al douăzeci şi unulea,
sunt anumite valori fundamentale. În concepţia Naţiunilor Unite, aşa cum a fost ea
exprimată în Declaraţia Mileniului, acestea sunt:
- libertatea, care implică dreptul oamenilor, bărbaţi şi femei, de a trăi în
demnitate, fără a suferi de foame şi fără a se teme de violenţă, opresiune şi injustiţie;
- egalitatea în drepturi şi şanse, inclusiv în şansa de a beneficia de roadele
dezvoltării, între bărbaţi şi femei;
- solidaritatea, între indivizi şi între state, care să corecteze distribuirea
costurilor şi greutăţilor pe plan global, în conformitate cu principiile echităţii şi
dreptăţii sociale, prin ajutorul din partea "celor care profită cel mai mult" pentru cei ce
"suferă şi profită cel mai puţin";
- toleranţa, ce presupune respect reciproc între toate fiinţele umane, în
diversitatea lor religioasă, culturală şi lingvistică, considerată "un bun preţios al
umanităţii", nicidecum o sursă de teamă sau obiect al reprimării;
- respectul pentru natură, ce trebuie să se manifeste prin "prudenţă" în
gestionarea tuturor speciilor de vieţuitoare şi a resurselor naturale în concordanţă cu
preceptele dezvoltării durabile;
- responsabilitatea distribuită tuturor, ce se referă, în contextul acestui
document, la "gestionarea de către state a dezvoltării economice şi sociale a lumii şi a
ameninţărilor la adresa păcii şi securităţii internaţionale".
Chiar dacă aceste valori sunt subliniate în document în contextul relaţiilor
dintre state, ele sunt proprii drepturilor omului, de unde au fost, de altfel, preluate şi
extinse la nivelul cooperării internaţionale, ţinându-se seama atât de obligaţiile
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statelor faţă de proprii cetăţeni, cât şi de răspunderea colectivă pe care şi-au asumat-o
în condiţiile creşterii interdependenţei şi adâncirii procesului de globalizare.
Printre obiectivele-cheie identificate ca necesare pentru traducerea în acţiuni a
acestor valori comune, cărora organizaţia internaţională le atribuie o semnificaţie
aparte, alături de cele vizând pacea, securitatea şi dezarmarea, dezvoltarea şi
eradicarea sărăciei, protecţia mediului, satisfacerea nevoilor speciale ale Africii şi
consolidarea Naţiunilor Unite, se află cele direct legate de drepturile omului,
democraţie şi bună guvernare.
Afirmându-şi hotărârea să promoveze şi să consolideze statul de drept şi
respectarea tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale, şefii de state şi guverne
evidenţiază în Declaraţie câteva direcţii principale de acţiune.
Este vorba de respectarea "în totalitate" a Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului şi "deplina protecţie şi promovare" în toate ţările a tuturor drepturilor, atât
civile şi politice, cât şi economice, sociale şi culturale, pentru toţi.
O atenţie deosebită este acordată în document cultivării principiilor şi
practicilor democratice şi a respectului pentru drepturile omului, inclusiv cele
specifice minorităţilor, combaterii tuturor formelor de violenţă împotriva femeii,
măsurilor de protecţie a drepturilor muncitorilor migranţi şi ale familiilor lor,
eliminării actelor de rasism şi xenofobie, promovării armoniei şi toleranţei precum şi
asigurării libertăţii presei şi dreptului publicului de a avea acces la informaţii.
Aceasta nu înseamnă că preocuparea pentru drepturile omului se limitează la
obiectivele menţionate în acest capitol. Putem spune că în întreaga Declaraţie este
prezentă dimensiunea egalităţii, inclusiv între bărbaţi şi femei, iar celelalte obiective
precum eradicarea sărăciei şi protecţia copiilor şi a populaţiei civile ce suferă
disproporţionat consecinţele dezastrelor naturale ori ale conflictelor armate,
implementarea deplină a Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi protocoalele
sale facultative privind interzicerea vânzării copiilor, a prostituţiei şi pornografiei cu
copii, se subsumează, în fapt, aceleiaşi preocupări, o preocupare dominantă pentru
edificarea viitorului.
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