INTRODUCERE

1. Drepturile omului. — No iunea de «drepturi ale omului» este relativ imprecis. «tiin a drepturilor omului» este o ramur specific a tiin elor umaniste, al
crui obiect este acela de a studia rela iile dintre oameni în func ie de demnitatea
uman, pentru a determina ansamblul drepturilor i libert ilor necesare dezvoltrii
personalit ii oricrei fiin e umane(1). În cadrul drepturilor omului, no iunea de
demnitate este esen ial, deoarece apare ca «principiu matriceal» prin excelen ,
ce constituie temelia drepturilor fundamentale(2), respectiv ra iunea acestora de a
fi(3). Desigur, exist i alte concepte fondatoare ale drepturilor omului, în particular
(1)
R. Cassin, «Science des droits de l’homme: méthodologie et enseignement», Colloque de
Nice 1971, RDH 1972, vol. V.
(2)
No iunea de «drepturi fundamentale» poate fi considerat ca fiind echivalent celei de
«drepturi ale omului», chiar dac Curtea european a drepturilor omului a declarat tardiv
«fundamentale» drepturile garantate prin Conven ie: CEDO, 25 noiembrie 1997, Zana c. Turcia,
Culegere 1997-VIII, 55. A se vedea i, mai recent: CEDO (Marea Camer), 10 noiembrie 2005,
Leyla Sahin c. Turcia, nr. 44774/98, nepublicat, 153.
(3)
B. Mathieu, Pour une reconnaissance de «principes matriciels» en matière de protection
constitutionnelle des droits de l’homme, D. 1995, Chron., p. 211 i urm.; La dignité de la
personne humaine: du bon (et de mauvais?) usage en droit positif français d’un principe universel,
în «Le droit et l'être humain», PU Aix-Marseille, 1996, p. 245 i urm.; La dignité de la personne
humaine: quel droit? Quel titulaire? D. 1996, Chron, p. 282 i urm. – Cu privire la legtura dintre
demnitate i drepturile omului, cf. i B. Maurer, Notes sur le respect de la dignité humaine, ibid.,
p. 202. Adde B. Maurer, Le principe du respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l’homme, La Documentation française, 1999; Y. Saint-Jours, Réflexion sur la
dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit français, D. 1997 Chron., p. 61;
M.-L. Pavia, Le principe de dignité de la personne humaine, în M.-L. Pavia, Th. Revet (Coord.), La
dignité de la personne humaine, Economica, 1999, p. 3 i urm.; R. Koering-Joulin, La dignité de la
personne humaine en droit pénal, în M.-L. Pavia, Th. Revet (Coord.), La dignité de la personne
humaine, Economica, 1999, p. 67 i urm.; M.-L. Pavia, La dignité de la personne humaine, în
R. Cabrillac, M.A. Frison-Roche, Th. Revet (Coord.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz,
ed. a 12-a, 2006 p. 143 i urm.; D. Viriot-Barrial, Dignité de la personne humaine, Rép. pén.
Dalloz V Dignité de la personne humaine; B. Edelman, La dignité de la personne humaine, un
concept nouveau, D. 1997 Chron., p. 185 i urm.; S. Hennette-Vauchez, Ch. Girard, Voyage au
bout de la dignité, Recherche sur le principe juridique de dignité de la personne humaine, GIP
Justice, aprilie 2004.
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libertatea(4), i este cu siguran  dificil de a se msura influen ele respective. Cu
toate acestea, no iunea de demnitate a alimentat dintotdeauna filosofia drepturilor
omului, cu toate c acest concept posed o anumit autonomie juridic în raport
cu drepturile fundamentale(5): acestea se întemeiaz pe valorizarea libert ii
omului, în timp ce demnitatea desemneaz omul ca apar inând umanit ii(6). Nu
este mai pu in adevrat c demnitatea fiin ei umane este, prin excelen , un principiu fondator care traduce însi esen a concep iei umaniste a contiin ei
universale, care rezult dintr-o exigen  etic fundamental(7). Într-un mod mai
pu in abstract, drepturile omului pot fi definite ca prerogative guvernate de reguli
pe care o persoan le de ine în rela iile cu particularii i cu Statul(8).
Drepturi ale omului i îndatoriri ale omului. Se poate pune întrebarea dac trebuie evocate
exclusiv «drepturile» omului, fr referire la «îndatoririle» sale. Aceasta suscit dezbateri
aprinse. Într-un studiu deosebit de interesant, autorii regret concep ia conform creia
îndatoririle sunt men inute întotdeauna în umbra drepturilor omului, precum o fa  ascuns
sau blamabil a acestora. Adugând termenul de «responsabilitate» perechii «drepturi –
îndatoriri», autorii încearc s restituie îndatoririlor statutul lor juridic.
A se vedea H. Dumont, F. Ost, S. Van Drooghenbroeck (Coord.), La responsabilité, face
cachée des droits de l’homme, Bruylant, 2005.

Punctul de plecare al oricrei reflec ii între libertate i drept(uri) pare a se situa
în idealism(9): acesta exprim importan a teoriilor dreptului natural din acest punct
de vedere, i, de altfel, influen a acestor teorii a fost considerabil. Desigur, criticile
pozitiviste au fost foarte dure: singurul drept care exist fiind dreptul pozitiv, este
inutil s cutm originea drepturilor omului în dreptul natural. Îns remarcabila
permanen  a dreptului natural demonstreaz vitalitatea teoriilor care încearc s

(4)
F. Terré, Sur la notion de droits et libertés fondamentaux, în R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche,
Th. Revet (Coord.), Libertés et droits fondamentaux, op. cit., p. 3 i urm.
(5)
Cf. B. Edelman, La dignité de la personne humaine. Un concept nouveau, D. 1997 Chron.,
p. 185 i urm.; P. Pédrot (Coord.), Ethique, droit et dignité de la personne, Economica 1999;
P. Martens, Encore la dignité humaine: réflexions d’un juge sur la promotion d’une norme suspecte, în Compendiu Lambert, «Les droits de l’homme à l’aube du troisième millénaire», Bruylant,
2000, p. 561 i urm.; P. Mistretta, La protection de la dignité de la personne et les vicissitudes du
droit pénal, JCP 2005-I-100, p. 15 i urm.: pentru autor, protejarea demnit ii umane considerat
în individualitatea i singularitatea ei pare relativ, îns cea a speciei umane este mai eficace,
deoarece apr fiin a uman în esen a sa i are rolul de suport biologic al acesteia.
(6)
D. Gutmann, Les droits de l’homme sont-ils l’avenir du droit?, Compendiu F. Terré, L’avenir
du droit, PUF/Ed. Jurisclasseur 1999, p. 329 i urm., special p. 334.
(7)
J.-J. Isräel, Droit des libertés fondamentales, LGDJ, «Manuel», 1998, p. 338. Cf. i Th. Pech,
La dignité humaine, în «Le corps humain saisi par la justice», Justices, Hors Série, Dalloz, mai
2001, p. 90 i urm.; M.-L. Pavia, Th. Revet (Coord.), La dignité de la personne humaine, Economica, 1999.
(8)
J. Mourgeon, Les droits de l’homme, PUF «Que sais-je ?», ed. a 6-a, 1996, p. 6. A se vedea,
de asemenea, M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, PUF «Questions», ed. a 3-a, 1998.
(9)
Y. Madiot, Droits de l’homme, Masson, ed. a 2-a, 1991, p. 17. Este de observat c, dac
referirea la drepturile fundamentale este idealist, utilizarea acestora poate fi cinic: E. Dreyer, La
fonction des droits fondamentaux dans l’ordre juridique, D. 2005 Chron., p. 748 i urm.
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lege drepturile omului de principii superioare(10). Dac este adevrat c libert ile
depind de dreptul pozitiv(11), ar fi periculos ca drepturile omului s se întemeieze
doar pe autoritatea statal, deoarece aceasta ar putea fi o poart deschis arbitrarului i totalitarismului. Drepturile omului relev concep ia dreptului natural
dup care omul, pentru c este om, posed un ansamblu de drepturi inerente
naturii sale(12). Cu siguran , o abordare extensiv a drepturilor omului pare a se
impune.
Drepturile omului i principiile fundamentale de drept. În pofida similitudinilor, drepturile
omului nu pot fi confundate cu principiile generale de drept: contrar acestora din urm care,
în pofida diversit ii lor, sunt totui omogene în raport cu valorile care le inspir, drepturile
omului se caracterizeaz printr-o mare eterogenitate. Îns acest lucru nu împiedic defel o
influen  profund în ordinea intern: principiile directoare se afirm, dând natere unui
«drept al drepturilor omului», la captul unei veritabile reconstituiri (M. Delmas-Marty, Pour
un droit commun, Seuil, 1994, p. 173). În mod paradoxal, pluralismul drepturilor omului
genereaz un cadru juridic comun, fondator al unui sistem coerent i eficace. Totui,
armonia european nu implic o autentic unificare (A.-J. Arnaud, Pour une pensée juridique européenne, PUF, «Les voies du droit», 1991; E. Morin, Penser l’Europe, Gallimard,
1987; M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, op. cit., p. 240 i urm.): anumite diferen e
trebuie s subziste. De aceea, chiar i în domeniul drepturilor omului se impune marja de
apreciere a statului, tot astfel ca i posibilitatea de control a autorit ilor europene; cutarea
acestui punct de echilibru este o necesitate pentru ca ansamblul sistemului european de
protec ie s fie viabil.

2. Metoda de analiz. — Drepturile omului au devenit referin a obligatorie a
oricrui discurs modern(13). De aceea, este important de a preciza metoda noastr
de analiz. Pe de o parte, se impune o anumit pruden , deoarece faptul c
practic nu exist niciun stat sau for  politic care s nu se pronun e în favoarea
aprrii drepturilor omului(14) trebuie s conduc la pruden : acest fapt care, a
priori, ar trebui s liniteasc, poate ascunde eventual o realitate mai pu in idilic,
proclamarea unor principii majore nefiind uneori decât o fa ad, eficien a drepturilor proclamate fiind relativ. Pe de alt parte, demersul nostru, deoarece se
dorete a fi tiin ific, nu poate fi confundat cu un militantism oarecare «pro» sau
«contra» drepturilor omului. Drepturile omului trebuie atunci s fie considerate mai
mult juridice decât ideologice: faptul c aceste drepturi constituie acum o categorie
juridic este semnul distinctiv al unei muta ii profunde, semnificativ a unei treceri

(10)

Y. Madiot, Droits de l’homme, op. cit., p. 21; Adde Josserand, De l’esprit des lois et de leur
relativité, p. 275, unde libertatea apare ca fiind originea comun a tuturor drepturilor.
(11)
Cl.-A. Colliard, Libertés publiques, Précis Dalloz, ed. a 8-a, 2005, nr. 11.
(12)
F. Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, PUF «Droit fondamental»,
ed. a 8-a, 2006, nr. 4, in fine.
(13)
F. Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit., nr. 1; M. DelmasMarty et alii, La perception des droits de l’homme dans la société contemporaine, RSC 1989, p. 35 i
urm.
(14)
R. Charvin, J.-J. Sueur, Droits de l’homme et liberté de la personne, Litec, ed. a 3-a, 2002,
nr. 4.
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de la ideologie la drept(15). Concep ia ideologic a drepturilor omului nu mai este
considerat important în Europa(16), ceea ce este un lucru bun, deoarece ar fi fost
suprtor ca aceste drepturi s fie astfel constrânse, chiar manipulate: de aici
înainte, miza în Europa este consolidarea unui concept pluralist caracterizat de
principii directoare i de o anumit libertate lsat statelor(17). Dreptul european al
drepturilor omului este în sfârit privit ca o disciplin juridic de sine stttoare: nu
exista un moment mai potrivit pentru a depi aceast limit i pentru a se elibera
de orice abordri partizane. Dup cum a fost remarcat în mod judicios, evolu iile
recente au permis progresul considerabil de a elimina dezbaterea relativ la rolul
Cur ii europene a drepturilor omului prejudiciile personale i reticen ele politice
care o îngreuiau pân atunci, plasând în sfârit aceast dezbatere, precum în
majoritatea rilor vecine, pe planul tehnicii juridice(18).
În privin a drepturilor fundamentale, sunt posibile, fr îndoial, diverse abordri: filosofic, ideologic, politic i tiin ific. În ceea ce ne privete, dei suntem
contien i de interesul i de complementaritatea acestor diverse niveluri de analiz,
ne vom orienta studiul asupra dreptului pozitiv al drepturilor omului, cu mecanismele de aprare care îi sunt specifice: prin urmare, va fi consacrat o abordare
strict tiin ific, obiectul studiului nostru fiind dreptul pozitiv al drepturilor omului.
Pe de alt parte, va fi analizat numai dimensiunea european a drepturilor
omului, chiar dac referirile la legisla iile interne i la alte texte interna ionale sunt
inevitabile. Studiul nostru se va întemeia, prin urmare, pe ansamblul reglementrilor juridice europene destinate s asigure libertatea i demnitatea fiin ei umane.

I.
Realitatea dreptului european al drepturilor omului
3. Consacrarea drepturilor omului. — Drepturile omului în Europa s-au afirmat
progresiv, dar de o manier atât de viguroas, încât importan a lor este de acum
considerabil, iar influen a lor, dincolo chiar de hotarele europene, incontestabil.
Fundamentul acestor drepturi exist de mult vreme, dar nu este nicio îndoial c
trauma generat de rzboaiele civile europene, care au provocat dou rzboaie
mondiale, cu cortegiul lor de orori i suferin e, a accelerat i consolidat acest
proces. Dreptul european al drepturilor omului s-a impus cu putere i constituie de
acum înainte un model, atât este de bine perfec ionat i eficient acest sistem, în
(15)

M. Delmas-Marty, De la juste dénomination des droits de l’homme, Droit et Cultures, 35,
1998/1, p. 101 i urm.
(16)
M. Delmas-Marty, ibid. Aceast evolu ie este linititoare, deoarece ideologia asociat
universalismului poate da natere totalitarismului. Cf. M. Delmas-Marty, L’humanité saisie par le
droit, RETM 1997, p. 167 i urm., în special p. 169.
(17)
M. Delmas-Marty, De la juste dénomination des droits de l’homme, art. cit., p. 102 i urm.;
Pour un droit commun de l’humanité, Textuel 1996; Les trois défis du droit commun de
l’humanité, Unesco, 1998.
(18)
J.-P. Marguenaud, obs. în RTD civ. 2001, p. 439.
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pofida anumitor lipsuri. Este adevrat c lupta pentru drepturile omului nu înceteaz niciodat, pentru c nimic nu este vreodat câtigat: aceast lupt este stânca
lui Sisif, având în plus speran a(19).

A. — Fundamentul protec iei europene
Bibliografie
M. Abdallah-Pretceille (Coord.), Les droits de l'homme en Europe, 1789-1992, CNDP, 1994;
A. de Baecque, W. Schmale, M. Vovelle, L'an I des droits de l’homme, CNRS, 1988; J.-M. Becet,
D. Colard, Les droits de l'homme. I: Dimensions nationales et internationales, Economica,
1982; T. Buergenthal, C.-A. Kiss, La protection internationale des droits de l'homme, Engel,
1991; G. Cohen-Jonathan, La protection internationale des droits de l'homme: Europe, La
documentation française, 2007; M. Delmas-Marty, C. Lucas de Leyssac, Libertés et droits
fondamentaux, Introduction, textes et commentaires, Seuil «Points», 1996; M. Gauchet, La
Révolution des droits de l'homme, Gallimard, 1989; J. Maritoin, Les droits de l'homme et la
loi naturelle, l'Harmattan, 1945; J. Morange, La déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, PUF «Que sais-je?» , ed. a 3-a, 1993; S. Rials, La déclaration des droits de l'homme et
du citoyen, Hachette «Pluriel», 1988; J. Robert, J. Duffar, Droits de l'homme et libertés
fondamentales, Montchrestien «Domat», ed. a 7-a, 1999, p. 89 i urm.; J. Robert, H. Oberdorff,
Libertés fondamentales et droits de l'homme, Textes français et internationaux, Montchrestien, ed. a 4-a, 1999; W. Schmale, Les droits de l'homme dans la pensée politique des
Lumières, în «L’an I des droits de l'homme», CNRS, 1989; K. Vasak, Le droit international
des droits de l'homme, Rec. Cours La Haye, 1974; Les dimensions internationales des droits
de l'homme, UNESCO, 1978; J.-J. Vincensini, Le livre des droits de l'homme: histoire et
textes, Laffont, 1985; G. Filibeck, Les droits de la personne humaine à la lumière du Concile
Vatican II, Compendiu Pettiti, Bruylant, 1998, p. 329 i urm.; Ph. Ségur, La dimension
historique des droits et libertés fondamentaux, în R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche, Th. Revet,
Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, ed. a 12-a, 2006, p. 7 i urm.; G. Isräel, L’humanité
des droits de l'homme, Compendiu Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 993 i urm.; R.-S. Sirat,
Paix et Tsedaga: valeurs antagonistes ou complémentaires, Compendiu L.-E. Pettiti, Bruylant,
1998, p. 17 i urm.; J. Touscoz, Les droits de l'homme en Europe, Compendiu Boulouis,
«L’Europe et le droit», Dalloz, 1991, p. 495 i urm.

4. Originile drepturilor omului în Europa. — Orice reflexie asupra originilor
consacrrii drepturilor omului în Europa suscit controverse(20). Unii autori dau
întâietate tradi iilor na ionale, în special istoriei constitu ionale engleze(21), Revo-

(19)

Discurs al domului judector Costa, vicepreedinte al Cur ii, Entretiens du Conseil de
l’Europe, ed. a 5-a, Strasbourg, 16 martie 2004. Din data de 19 ianuarie 2007, domnul Costa este
preedintele Cur ii europene.
(20)
Asupra «miracolului» drepturilor omului care, în pofida tuturor obstacolelor, s-au nscut i
s-au dezvoltat, a se vedea Y. Madiot, Droits de l’homme, op. cit., p. 5 i urm.; Ph. Ségur, La
dimension historique des droits et libertés fondamentaux, în R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche,
Th. Revet (Coord.), Libertés et droits fondamentaux, op. cit., p. 7 i urm. i referin ele.
(21)
Dezvoltarea drepturilor omului a mers mân în mân cu creterea rolului parlamentelor i
cu dispari ia progresiv a absolutismului monarhic: Y. Madiot, Droits de l’homme, op. cit., p. 8. A
se vedea în special Petition of Rights (1628), Actul Habeas corpus (1679), Bill of Rights (1689). A
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lu iei franceze(22), i chiar unor influen e externe precum Constitu ia Statelor Unite
sau Revolu ia din octombrie. Al ii insist asupra gândirii greceti(23), a filosofiei
iluministe(24) i a ra ionalismului, sau chiar asupra doctrinelor socialiste(25). Cu siguran , influen ele sunt multiple(26), i, dac rolul acestor factori diveri este mai mult
sau mai pu in important, el este totui real. Este evident c drepturile omului nu au
aprut subit în Europa, i mai ales în Fran a, la sfâritul secolului al XVIII-lea(27),
originile lor fiind mult mai vechi: aceste drepturi au aprut mai întâi în ordinea
intern(28) i în alte ordini în mod dispersat, i apoi în ordinea interna ional(29).
Nu poate fi negat influen a religiilor, i în mod special a cretinismului, chiar
dac aceasta nu este exclusiv(30). Mesajul Bisericii a fost uneori denaturat, îns
protec ia drepturilor fundamentale este unul dintre elementele de baz ale acestui
mesaj. Desigur, cretinismul nu a creat propriu-zis o concep ie a drepturilor omului, îns temele pe care le-a dezvoltat, i care au fost în mare msur reluate, i-au
imprimat puternic marca lor asupra semnifica iei libert ilor(31). În conformitate cu
înv turile Bisericii, to i oamenii, deoarece sunt creaturi ale Domnului, au drepturile care in de însi natura lor i de rela ia personal pe care fiecare dintre ei o
are cu Dumnezeu(32). Astfel, respectul pentru fiin a uman implic pentru aceasta
drepturi care decurg din demnitatea sa de om: aceste drepturi sunt anterioare
se vedea i J.-J. Vincensini, Le livre des droits de l'homme: histoire et textes, Laffont, 1985, p. 44 i
urm.
(22)
S. Rials, La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Hachette «Pluriel», 1998, p. 115;
J. Morange, La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, PUF «Que sais-je?» , ed. a 3-a, 1993;
A. de Baecque, W. Schmale, M. Vovelle, L'an I des droits de l’homme, CNRS, 1988; M. Gauchet, La
Révolution des droits de l'homme, Gallimard, 1989.
(23)
«Chrestomatie des droits de l’homme», Politique, 1960, p. 15 i urm.; Aristotel, Discursul lui
Andocide, Despre mistere, secolul al V-lea î.e.n. De remarcat c, conform Antichit ii greco-romane,
libertatea este de esen  colectiv: oraul este cel care este liber, iar nu membrii si cu titlu
individual: F. Rigaux, les fondements philosophiques des droits de l’homme, RTDH 2007, p. 307 i
urm., special p. 309.
(24)
W. Schmale, Les droits de l'homme dans la pensée politique des Lumières, în «L’an I des
droits de l'homme», CNRS, 1989, p. 332 i urm.; Adde aportul filosofilor i scriitorilor din secolul
al XVIII-lea, cu deosebire Montesquieu, Rousseau sau Voltaire.
(25)
D. Owen, Les droits de l’homme, Robert Laffont, 1978, special p. 26.
(26)
J. Touscoz, Les droits de l'homme en Europe, Compendiu Boulouis, «L’Europe et le droit»,
Dalloz, 1991, p. 495 i urm.
(27)
M. Abdallah-Pretceille (Coord.), Les droits de l'homme en Europe, 1789-1992, CNDP,
1994, p. 7 i urm.
(28)
A se vedea Magna Carta din 1215, acordat de Ioan fr de ar; Petition of rights din
1628; Habeas corpus din 1679; Bill of rights din 1689; Declara ia drepturilor omului din 1789.
(29)
Declara ia universal a drepturilor omului din 1948; Conven ia european a drepturilor
omului din 1950; Carta social european din 1961; Pactul ONU din 1966.
(30)
Cf. în special Consistoriul central, Les sources bibliques des droits de l'homme, Curtea de
casa ie, Paris, 2 decembrie 1998; R.-S. Sirat, Paix et Tsedaga: valeurs antagonistes ou complémentaires, Compendiu L.-E. Pettiti, Bruylant, 1998, p. 17 i urm.; A se vedea i: V. Amirmokri,
L’Islam et les droits de l’homme, Presses de l’Université de Laval (Québec), 2004.
(31)
Y. Madiot, Droits de l’homme, op. cit., p. 7.
(32)
J. Touscoz, Les droits de l'homme en Europe, art. citat supra, p. 496; G. Filibeck, Les droits
de la personne humaine à la lumière du Concile Vatican II, Compendiu Pettiti, op. cit., p. 329 i
urm.
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societ ii i se impun fa  de aceasta, fundamentând legitimitatea moral pe care se
întemeiaz aceast autoritate; în definitiv, legea natural este cea care exprim
demnitatea persoanei i determin baza drepturilor sale fundamentale(33). Cele zece
porunci pun în lumin îndatoririle principale ale omului i, deci, indirect, drepturile fundamentale inerente naturii umane. Cu alte cuvinte, rolul Bisericii a fost
esen ial în constituirea drepturilor omului în Europa, cu atât mai mult cu cât se
arat interesat de eforturile statelor în favoarea acestor drepturi(34). Rigoarea
concep iei catolice este seductoare, deoarece apr drepturile fiin ei umane atât
împotriva capriciilor indivizilor, cât i împotriva fluctua iei contiin ei colective(35).
În aceti ultimi ani Biserica, i în special Papa Ioan-Paul al II-lea, a aprofundat
no iunea de drepturi ale omului, ceea ce prezint un interes deosebit, deoarece
aceste drepturi corespund unui drept natural obiectiv(36). În afara acestei doctrine
oficiale, gânditorii cretini lefuiser deja no iunea de drepturi ale omului: aceste
dou concep ii sunt în mod evident apropiate, îns drepturile omului apar mai
pu in ca îndatoriri ctre Dumnezeu decât ca drepturi ctre sine(37).
Influen a francez nu este, cu siguran , exclusiv, îns merit a fi subliniat,
Fran a fiind în mod tradi ional prezentat ca fiind patria drepturilor omului. Desigur, acest statut nu o împiedic s fie adesea condamnat de Curtea european a
drepturilor omului(38), îns influen a sa în domeniul drepturilor fundamentale este
incontestabil, în special începând cu secolul al XVIII-lea. Specificitatea ideologiei
franceze a drepturilor omului ine în special de permeabilitatea sa fa  de dreptul
interna ional universal i european: dup cum s-a remarcat, Fran a se afl în centrul
unei micri care vizeaz punerea în aplicare a unui drept european al drepturilor
omului, la crearea cruia particip i ale crui constrângeri le accept(39).
Aceast materie este evolutiv i a cunoscut importante schimbri. Astfel, dac
în Europa protec ia drepturilor omului era mai degrab problema statelor decât a
indivizilor, situa ia se schimb în aceti ultimi ani: faptul c, în cadrul mecanismului european de protec ie, recursul individual a fost la origine facultativ, pentru
a deveni, ulterior, obligatoriu, cunoscând de altfel un succes fulminant, este semni(33)

Catehismul Bisericii catolice, Mame/Plon 1992, nr. 1956.
J. Touscoz, ibid.; P. Valdrini, J. Vernay, J.-P. Durand, O. Echappé, Droit canonique, Précis
Dalloz, ed. a 2-a, 1998, nr. 744; P. Meyer-Bisch (sub Coord.), Les devoirs de l’homme: de la
réciprocité dans les droits de l’homme, Cerf 1989, nr. 168.
(35)
Aceast concep ie se demarc, astfel, de dreptul natural subiectiv, pe de o parte, i de
pozitivismul sociologic, pe de alt parte: G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme,
Armand-Colin, Sirey, ed. a 7-a, 2005, p. 30.
(36)
G. Lebreton, ibid.
(37)
Cf. în special J. Maritoin, Les droits de l'homme et la Loi naturelle, l'Harmattan, 1945.
(38)
Cf. în special J. Vailhe, La France face aux exigences de la Convention européenne des
droits de l’homme, Ministère de la Justice, La Documentation française, 2001, p. 43 i urm.
(39)
R. Letteron, L’universalité des droits de l’homme: apparences et réalités (L’idéologie des
droits de l’homme en France et aux Etats-Unis), AFRI, 2001 p. 145 i urm., în special p. 146.
Avem de-a face aici cu o diferen  notabil fa  de ideologia american a drepturilor omului.
Autorul adaug (p. 163) c, dac concep ia american se bazeaz în special pe filosofia politic
american sau indigen, care poate avea voca ia de a fi imitat, îns nu i interna ionalizat de
ctre instan e obligatorii, concep ia francez a sus inut instrumentele europene i se sprijin acum
pe acestea pentru a-i moderniza propriul regim juridic, în pofida unor divergen e.
(34)
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ficativ pentru aceast evolu ie. De aici înainte, individul tinde s fie în centrul
ideologiei drepturilor omului. Putem deci afirma c excep ia a rsturnat principiul:
nu doar recursul individual a devenit obligatoriu, dar, în plus, importan a sa
cantitativ este invers propor ional celei a recursului etatic, care, fr s dispar, a
devenit marginal. Aceast evolu ie este cu atât mai interesant cu cât este contrar
spiritului redactorilor Conven iei: acetia se concentraser asupra recursului statal,
legitim în lumina preocuprilor lor, având în vedere c trebuia împiedicat orice
reluare a înclcrilor grave i masive ale drepturilor omului comise în timpul celui
de-al doilea rzboi mondial. Fr îndoial c redactorii Conven iei nu au luat în
considerare examinarea aspectelor foarte sensibile ale procedurilor na ionale(40).
5. Europenizarea drepturilor omului. — În epoca contemporan, interna ionalizarea – i mai ales europenizarea – drepturilor omului a devenit rapid o realitate.
Un prim pas decisiv privind ceea ce înc nu se numea protec ia drepturilor omului
a fost fcut la sfâritul primului rzboi mondial. Îns, o aprofundare semnificativ a
acestei protec ii s-a realizat dup cel de-al doilea rzboi mondial. Crearea Consiliului Europei a fost ocazia unui avans spectaculos în garantarea interna ional a
drepturilor omului(41), scopul su fiind, îndeosebi, de a salvgarda i dezvolta drepturile omului i libert ile fundamentale(42). În Europa, drepturile omului vor
cunoate îns alte dezvoltri importante, inclusiv în afara acestei institu ii, i în
special în dreptul comunitar(43).
Dac noua entitate european a suscitat entuziasm, este sigur c a produs, de
asemenea, i neliniti: sporirea libert ilor economice în ordinea comunitar putea
face ca Europa s se team de anumite consecin e ale acestui fapt, în special cu
privire al drepturile fundamentale. Teama este legitim, cu atât mai mult cu cât
drepturile omului în Uniunea European au limitat competen a comunitar, în loc
s o lrgeasc. Or, cea mai bun metod de a lupta împotriva efectelor nefaste ale
integrrii economice i sociale este aprarea drepturilor omului(44). Este adevrat c
au fost luate diverse ini iative, îns, în starea de lucruri actual, nu exist texte
comunitare specifice pentru drepturile omului care s fie constrângtor pentru
state. Desigur, activitatea Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene este deosebit
de important, i se prefigureaz o evolu ie în sensul unei importante luri în considerare a drepturilor fundamentale, îns destule incertitudini subzist.

(40)

P.-H. Imbert, Le cinquantenaire de la Convention européenne des droits de l’homme,
Interview par P. Rance, D. 2000, nr. 40, p. V.
(41)
P. Wachsmann, Les droits de l’homme, Dalloz «Connaissance du droit», ed. a 4-a, 2002,
p. 25; Libertés publiques, Cours Dalloz, ed. a 3-a, 2000. Conven ia european a drepturilor
omului este, în mod evident, un produs al istoriei: J.-F. Flauss, L’histoire de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, RTDH 2006, p. 5 i urm.
(42)
Art. 1 din Statutul Consiliului Europei, 5 mai 1949.
(43)
Cf. în special E. Picard, L’émergence des droits fondamentaux en France, AJDA, 1998, nr.
special «Les droits fondamentaux», p. 6 i urm.
(44)
A. Cassese, A. Claphan, J. Weiler, Quels sont nos droits? Un programme d’action en
matière de droit de l’homme, în «Human rights and the European community: methods of
protection», Nomos Verlagsgesellschaft, 1992, p. 78 i urm., în special p. 79.
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Interna ionalizarea drepturilor omului s-a impus, prin urmare, progresiv, în
pofida anumitor reticen e ale statelor(45). Îns este adevrat, de asemenea, c,
uneori, evolu iile lente sunt cele mai durabile, iar integrarea legalit ii interna ionale în practica judiciar a statelor europene este, de acum, o realitate. Eficacitatea
dreptului interna ional al drepturilor omului este incontestabil(46), i, mai specific,
protec ia european din cadrul Consiliului Europei apare ca fiind una dintre cele
mai bune pe plan mondial, cu toate limitrile sale.
Laboratorul european. Europa, în diversitatea sa, a devenit progresiv un formidabil laborator
de experimentare, îndeosebi pe planul drepturilor omului i al necesit ii de a reinventa un
drept comun, adic un «pluralism juridic ordonat» (M. Delmas-Marty, Pour un droit
commun de l’humanité, Textuel, 1996, p. 225). Coexisten a ordinilor europene este în
acelai timp o realitate i o provocare, dar nu exist îndoial c drepturile omului reprezint
un element important de armonizare i de apropiere, nu numai pe plan statal, dar i în ceea
ce privete Consiliul Europei i Uniunea European. Dei, cu siguran , armonizarea este de
dorit, orice uniformizare este respins: no iunea de Europa trebuie s fie conceput «conform unei complexit i multiple i depline» (E. Morin, Penser L’Europe, Gallimard, 1987). În
acest sens, i în pofida numeroaselor dificult i care subzist, este evident faptul c drepturile omului pot ajunge s joace un rol determinant în Europa: dup cum s-a remarcat,
drepturile fundamentale nu au numai o func ie de protec ie a individului, ci i o func ie care
se raporteaz la ordinea politic, deoarece reprezint judec i comune în materie de ordine
i valoare ale unei societ i care încearc s-i gseasc o nou identitate european
(M.-A. Dauses, La protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique des Communautés européennes, Rev. aff. eur. 1992, nr. 4, p. 9). Mai exact, rolul Conven iei europene a
drepturilor omului nu const doar în compatibilizarea normelor: aceasta îndeplinete i o
func ie proprie de legitimitate, pornind de la un ansamblu de valori care se impun atât
judectorului, cât i legiuitorului, care «supradetermin normele juridice», constituind prin
aceasta referin a ultim (M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, op. cit., p. 243). În
(45)

R. Charvin, J.-J. Sueur, Droits de l’homme et liberté de la personne, op. cit., p. 50 i urm.
Astfel, Fran a nu a ratificat Conven ia european a drepturilor omului decât la 20 de ani de la
intrarea sa în vigoare (3 mai 1974), i a fost necesar apari ia Decretului nr. 81-917 din 9 octombrie 1981 pentru a accepta recursul individual. Printre obstacolele invocate atunci împotriva
ratificrii, le vom re ine pe cele referitoare la laicitatea statului (problema subven iilor pentru coala liber) sau la aplicarea Conven iei pe Teritoriile de dincolo de mare. Putem cita, de asemenea,
evenimentele din Algeria (teama guvernului francez de numeroase cereri introduse la Strasbourg,
în cazul ratificrii), precum i monopolul ORTF, sau puterile depline stauate de art. 16 din
Constitu ie. Deoarece majoritatea acestor obstacole a disprut, ratificarea a fost posibil, îns cu
unele rezerve.
(46)
Y. Madiot, Droits de l’homme, op. cit., p. 97. Cu privire la dreptul interna ional al drepturilor omului, a se vedea în special: G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, op.
cit., p. 230; P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, ed. a 8-a, 2007; P. Wachsmann, Les
droits de l’homme, op. cit.; J.-M. Becet, D. Colard, Les droits de l'homme, Economica, 1982;
K. Vasak, Le droit international des droits de l'homme, Rec. Cours La Haye, 1974, p. 333 i
urm.; K. Vasak (Coord.), Les dimensions internationales des droits de l'homme, UNESCO,
1978; J. Robert, H. Oberdorff, Libertés fondamentales et droits de l'homme, Textes français et
internationaux, Montchrestien, ed. a 6-a, 2004; J. Robert, J. Duffar, Droits de l'homme et libertés fondamentales, Montchrestien «Domat», ed. a 7-a, 1999, p. 89 i urm.; M. Delmas-Marty,
C. Lucas de Leyssac, Libertés et droits fondamentaux, Introduction, textes et commentaires, Seuil
«Points», 1996; R. Ergec, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant,
2004.
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privin a Uniunii Europene, putem observa, de asemenea, c drepturile fundamentale nu au
ca unic func ie protec ia individului, deoarece privesc i ordinea politic referitoare la noua
identitate european (M.-A. Dauses, La protection des droits fondamentaux dans l’ordre
juridique des Communautés, art. cit., p. 20; J. Verges, Droits fondamentaux et droits de
citoyenneté dans l’Union, Rev. aff. eur. 1994/4, p. 75 i urm.).

B. — Importan a protec iei europene
6. Aspecte europene ale drepturilor omului. — Protec ia drepturilor omului în
Europa a prilejuit aplicarea unor sisteme deosebit de dezvoltate. Cu toate acestea,
schimbrile actuale în Europa, mai ales dup cderea zidului Berlinului i prbuirea comunismului, risc s antreneze o evolu ie profund, putând ajunge chiar
pân la modificarea catalogului european al drepturilor fundamentale. În cadrul
Europei mari, marcat de aceeai cultur, dar i de tradi ii diferite, trecute sau
prezente, atât pe plan politic i economic, cât i pe plan religios, o evolu ie a
mecanismelor de protec ie a drepturilor fundamentale este probabil. S-ar putea
chiar s asistm la o consolidare a acestor drepturi printr-o apropiere a imperativelor, fiind de altfel adevrat c Europa occidental a pus accentul mai ales pe
drepturile civile i politice, în timp ce «cealalt» Europ a insistat mai mult pe drepturile economice i sociale. Aceast dubl abordare se impune: trebuie s existe o
legtur indivizibil, pe de o parte, între drepturile civile i politice i, pe de alt
parte, drepturile economice i sociale. Dreptul la demnitate implic posibilitatea de
a tri în anumite condi ii: în consecin , srcia extrem i excluderea social care
decurg de aici reprezint o provocare pentru drepturile omului(47).
În Europa s-au consacrat diferite sisteme de protec ie a drepturilor fundamentale, unele fiind mai constrângtoare decât altele pentru state. Au fost elaborate
numeroase texte pentru a consolida garan iile fundamentale. Din acest punct de
vedere au intervenit, de asemenea, i judectorii europeni, amplificând adesea
micarea de protec ie, în pofida limitelor ac iunii lor.
Valori comune i identitate european. O veritabil identitate european poate fi furit cu
adevrat printr-un pact în jurul unor valori comune. Dup cum s-a eviden iat, identitatea
european va ajunge la o înflorire deplin i se va organiza cu na iuni i regiuni, pentru a
forma un concept multiform i variat, care va reprezenta de asemenea for a i specificitatea
sa, numai printr-o comunitate de valori liber consim ite (Colocviu asupra identit ii europene, L’Europe demain: communauté de destin ou destinée politique commune, Strasbourg,
aprilie 2002). Europa trebuie, cu siguran , s fie unit în diversitate: de aceea, identitatea
european va fi în mod necesar diferit de identit ile na ionale i va întri sentimentul de
apartenen  la Europa.

(47)

Din acest punct de vedere, asistm la o contientizare, atât pe plan interna ional (Comitetul
ONU pentru drepturile omului, Droits de l’homme et extrême pauvreté, 1990), cât i intern [Cf. în
ceea ce privete Fran a: CNCDH, Exclusion et droits de l’homme, La Documentation francaise,
1992, p. 475]. Cf. infra, notele 73 i 91.

