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Cuvânt-înainte
Autoarea - specialistă în sensul deplin, adevărat şi
merituos al cuvântului, cu o expertiză de marcă în domeniu –
aşa cum de altfel, ne demonstrează prin ceea ce a publicat până
acum - doamna profesor universitar doctor Aurora Ciucă ne
oferă un prilej aparte de exerciţiu intelectual - acela ca, prin
prezentarea de reguli - norme juridice şi formularea de idei şi
opinii proprii, să ne simţim antrenaţi, într-un proces de reflecţie
în domeniul de larg interes şi de mare actualitate, precum şi de
acuitate - prin complexitatea pe care o comportă problematica
drepturilor omului, pentru societatea din zilele noastre.
Subliniez că saltul de importanţă capitală pentru
omenire ca atare, radical şi cu cea mai profundă semnificaţie a
evenimentelor ce s-au succedat în lume, l-a constituit această
evoluţie care a avut loc de-a lungul întregii istorii a societăţii
omeneşti, printr-un parcurs de la nimic la triumf, în privinţa
faptului că exista nevoia arzătoare şi trebuia în mod imperativ
să i se recunoască individului drepturi, fără de care el nu se
putea realiza şi manifesta ca fiinţă înzestrată cu raţiune;
drepturile omului sunt tot aşa de vitale, pentru orice fiinţă
umană precum este oxigenul pentru viaţa sa.
Ca atare, recunoaşterea şi promovarea drepturilor
omului reprezintă cea mai mare realizare din istorie – una
stralucită şi fără precedent, marcând evoluţia însăşi a societăţii,
cucerire epocală, care înobilează omenirea în decursul existenţei
sale, mai ales din ultimul secol, în special în ultimele decenii;
această înfăptuire extraordinară – privită, ca o trecere de la
agonie la extaz, depăşeşte ca dimensiune a idealurilor şi
speranţelor nutrite şi ca influenţă ce s-a exprimat în ameliorarea
şi transformarea societăţii – adică, prin efectele ei, întrecând
chiar o altă victorie strălucită a raţiunii, pe aceea de a se fi
interzis războiul - ca mod de soluţionare a diferendelor
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internaţionale, obligând statele la dialog. Astfel, în Carta
ONU, figurează, la loc de frunte, ideea de respectare a
drepturilor omului - proclamată fiind ca obiectiv fundamental
al acesteia; formularea, recunoaşterea şi promovarea drepturilor
omului, împreună cu acţiunea generală de umanizare a regulilor
juridice, precum şi afirmarea personalităţii umane, au devenit
obiectiv pe care şi l-au însuşit în mod practic, toate structurile
internaţionale – fiind văzute ca un triumf al raţiunii. Adăugăm
la acestea, procesul de afirmare continuă a regulilor de echitate
şi umanitate, ca elemente fundamentale ale ordinii juridice
internaţionale - fapt ce conferă legitimitatea necesară, regulilor
de drept; asistăm astfel, la o evoluţie fericită ce se constituie în
înfăptuirea celui mai important obiectiv al omenirii promovarea drepturilor omului, dacă avem în vedere faptul că
omul este factorul central al societăţii - de la el emană regulile
de convieţuire socială, dar tot el este şi destinatarul acestora;
regulile de drept trebuie să dea expresie acestui comandament.
Relaţiile interumane şi calitatea acestora constituie, în
prezent, dimensiunea cu cea mai mare pondere la nivelul
statelor dar şi la nivelul comunităţii internaţionale. Acestea
reprezintă una dintre raţiunile fundamentale, pentru ca statele
să întreţină relaţii internaţionale - să protejeze cetăţenii proprii;
prezenţa relaţiilor interumane în ansamblul de raporturi
interstatale are drept efect un impact determinant, asupra
naturii şi stării relaţiilor internaţionale în ansamblul lor, precum
şi în privinţa regulilor după care trebuie să se conducă
omenirea. Legăturile dintre state au ca principal scop asigurarea
drepturilor cetăţenilor proprii în raport de alte state, iar calitatea
relaţiilor este dată de înţelegerea, prietenia şi colaborarea dintre
statele respective, precum şi conflictele dintre ele, iar toate
acestea se răsfrâng asupra asigurării nivelului de protecţie a
drepturilor. Starea normală şi amiciţia dintre state se reflectă în
beneficiul drepturilor omului; o politică de pace şi colaborare
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atrage după ea un regim de drepturi fundamentale în mod
corespunzător asigurat.
Dintr-o problemă internă a unui stat, drepturile omului
au devenit o problemă internaţională. În stadiul actual,
drepturile omului, deşi reglementate în dreptul intern al fiecărui
stat - pentru că acestuia îi revine şi responsabilitatea asigurării
lor, sunt din fericire, inspirate - ca valoare a substanţei lor şi a
modalităţilor de promovare - de la nivelul internaţional, luând
modelul din statele cele mai dezvoltate - ca civilizaţie şi cultură,
încât ele se formulează şi se promovează din poziţia de reguli
ce aparţin ordinii juridice internaţionale şi sunt impuse de către
comunitatea internaţională.
Ca atare, s-a depăşit de mult, faza istorică în care
drepturile omului ţineau exclusiv de competenţele statelor,
când acestea, în cadrul atributelor lor de suveranitate ce le
aveau, statuau în mod discreţionar reglementările, iar întinderea
acestor drepturi - calitatea şi respectarea acestora, se conturau
în funcţie de gradul de civilizaţie atins în societatea respectivă;
arareori, se încheiau tratate care să aibă ca obiect de
reglementare, tratamentul recunoscut persoanei. Rămâne
totuşi, indiscutabil faptul, că atâta vreme cât omenirea este
constituită în structuri statale, acestora le revine, în primul rând
rolul, ele fiind totodată, îndrituite să asigure drepturile pentru
proprii lor cetăţeni; aceasta, pentru simpla raţiune că, la nivelul
statelor – care sunt înzestrate cu mecanismele necesare, se
stabilesc şi se promovează, drepturile omului. Doar statele sunt
în măsură să stabilească care sunt drepturile recunoscute şi
dispun de mijloacele necesare, inclusiv de constrângere, pentru
a asigura respectarea lor; în acelaşi timp, statele sunt ţinute însă,
de angajamentele asumate prin tratate - elementul care
declanşează şi garantează promovarea acestor drepturi.
Evoluţia notabilă care s-a produs este într-adevăt
impresionantă : modificările sunt într-atât de radicale, încât s-a
ajuns în prezent, ca reglementările la nivel national să constea
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în reflectarea ori reluarea acelor reguli din dreptul internaţional,
dacă nu cumva se face, pur şi simplu, o trimitere în
Constituţiile statelor, la regulile stabilite în reglementările
internaţională.
Acesta este şi cazul art. 20 din Constituţia României, în
care conturul drepturilor şi libertăţilor este dat de Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului şi se prevede că au prioritate
regulile internaţionale. Ca opinie personală, afirm că o astfel de
trimitere direct la reglementările internaţionale, echivalează cu
eliminarea statului din acest proces (legiferarea în domeniul
drepturilor omului), reducându-i rolul la acela de transmiţător
de adrese, ceea ce constituie un mod facil de a se conforma
obligaţiilor asumate printr-un tratat; în acest caz, statul se
prezintă ca un simplu executant, chiar dacă este suveran. La fel,
ideea de a interpreta şi aplica dispoziţiile constituţionale, ale
legii fundamentale care există în orice stat, în concordanţă cu
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: deşi acest
document nu are valoare juridică constrângătoare, ci constituie
mai curând o enumerare de idei cu caracter moral şi este atât de
sumar formulată, încât înlăturarea aplicării prevederilor
constituţionale nu s-ar justifica pe baza unor asemenea repere
vagi; în acest caz ce rol mai are statuarea în art. 1(5), că
respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale, este obligatorie?
Dovada implicării comunităţii internaţionale în acţiunea
de recunoaştere şi promovare a drepturilor omului - în
formularea, precum şi în impunerea aplicării lor responsabilizarea statelor, o constituie nu numai faptul că s-a
acceptat un concept unic al drepturilor omului, dar şi existenţa
unui număr impresionant de mare de documente internaţionale
ce au fost adoptate, precum şi de acţiuni întreprinse numeroasele tratate ce s-au convenit între state, având ca obiect
tratamentul şi regulile ce li se aplică persoanelor şi, de
asemenea, numărul impresionant de instituţii înfiinţate la nivel
internaţional în acest scop.
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În dreptul internaţional, problematica drepturilor
omului ocupă primul loc - unul central, poziţie din care,
influenţa şi autoritatea reglementărilor iradiază, asupra
ansamblului tuturor regulilor de drept internaţional; regulile
dreptului internaţional nu mai pot ignora obiectivul promovării
drepturilor omului devenind o finalitate a acestora. Numărul
tratatelor, al convenţiilor şi al altor înţelegerilor internaţionale la nivel bilateral (numeroasele convenţii privind regimului de
drepturi şi libertăţi ale cetăţeanului în propriul stat, precum şi
regulile de drept ce i se aplică în raport cu alte state - de ordinul
miilor), cât şi la nivel multilateral (cuprinzând principii de
comportament asumate de state), ca şi instituirea de structuri
internaţionale - organizaţii, instanţe penale, precum şi al
declaraţiilor şi angajamentelor asumate în diferite forme, este
enorm. Toate acestea se traduc în angajamente asumate de
către state şi, la acestea, se adaugă - ca surse importante ale
dreptului internaţional în materie, dreptul cutumiar, format în
decursul timpului, principiile generale de drept acceptate,
jurisprudenţa diferitelor curţi şi instanţe jurisdictionale
internaţionale, sau diferite rezoluţii ale organizaţiilor
internaţionale. Prin această dinamică a instituirii de
reglementări privind drepturile omului, s-a ajuns la un proces
de formare a unui set de reguli ce s-au constituit ca un segment
distinct în cadrul dreptului internaţional. La aceste acte
interstatale - cu caracter juridic constrângător se adaugă, de
asemenea, declaraţiile, rezoluţiile şi atitudinile adoptate de către
diversitatea de asociaţii - ceea ce reprezintă diplomaţia publică.
Acestea sunt tot mai prezente şi cu o influenţă crescândă, ce nu
poate fi ignorată; opinia publică este în prezent, foarte sensibilă
şi exercită o presiune asupra statelor, în sensul extinderii şi
promovării drepturilor omului, astfel că, un comportament
discreţionar al unui stat nu-şi mai are locul.
Domeniul drepturilor omului reprezintă un caz fără
precedent, în ceea ce priveşte atenţia acordată - figurează în
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mod frecvent pe agenda întâlnirilor internaţionale, iar
dimensiunile pe care le deţine reglementarea acestora, precum
şi impactul pe care îl au ele, asupra ansamblului relaţiilor dintre
state şi a normelor de drept internaţional sunt impunătoare (de
notat că influenţa regulilor internaţionale se impune în mod
imperativ, în reglementările care au loc la nivelul statelor).
Este de menţionat, numărul extraordinar de numeros al
reglementărilor în domeniul drepturilor omului, al sistemului de
control al respectării angajamentelor asumate şi regulilor
existente, precum şi ponderea pe care o deţin regulile acestui
domeniu în ansamblul regulior dreptului internaţional.
În prezent, numărul instrumentelor de consacrare - la
nivel internaţional, a drepturilor omului este de amploare şi
neegalat, iar categoriile acestora, merită să fie menţionate.
În afară de tratatele şi celelalte documente, prin care sau stabilit reguli de drept umanitar (Convenţiile adoptate la
Conferinţele internaţionale a păcii din 1899 şi 1907 de la Haga
şi “Dreptul de la Geneva”, cu cele 4 convenţii şi 2 protocoale),
precum şi cele peste 140 de convenţii adoptate în cadrul
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), avem în vedere,
imensul număr de tratate şi convenţii, ce au fost adoptate în
cadrul ONU, UNESCO şi alte instituţii specializate ONU,
precum şi reglementările la nivel regional (european şi de pe
celelalte continente). Se detaşează dintre aceste reglementări în
mod special, Convenţia europeană privind drepturile
omului - ca document al Consiliul Europei precum şi Carta
drepturilor fundamentale a UE (şi ponderea crescândă pe
care o deţine problematica drepturilor omului în tratatele UE).
Alături de acest ansamblu de documente, prin care se
instituie reglementările în materie, demn din ceea ce mi se pare
că ar trebui să fie de subliniat, este faptul apariţiei inevitabile, în
arena internaţională, a structurilor
care se ocupă de
promovarea drepturilor omului, inclusiv instituţiile cu caracter
jurisdicţional - curţi şi tribunale internaţionale, prin activitatea
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cărora să se asigure urmărirea şi sancţionarea cazurilor de
încălcare a regulilor dreptului internaţional.
Ansamblul acestor reguli la nive mondial şi acţiuni ale
instituţiilor internaţionale au modificat - răsturnând raportul
care exista anterior, între dreptul intern şi dreptul internaţional,
într-o asemenea măsură, încât drepturile omului provin acum,
din sfera internaţională; ele sunt preluate de către state, care nu
mai au altă alternativă, decât aceea de a le recunoaşte şi
promova - în accepţiunea stabilită şi cu imperativul ce le este
asigurat, de la nivel mondial. Aşa cum am menţionat, aceasta
constituie o adevărată revoluţie în domeniu. Reglementările din
această sferă sunt omniprezente în raporturile dintre state şi
constituie forme adecvate de colaborare în orice organizaţie
internaţională. In aceste condiţii, dreptul internaţional a devenit
sursa, originea drepturilor omului, dar şi un motor în acţiunea
de promovare a lor.
Virtuţile reglementărilor în domeniul acţiunilor de
coordonare şi control la nivel internaţional se concretizează, în
faptul că procesul de elaborare şi aplicare a acestora este mult
mai dinamic - eficient şi mai sigur; aceste proceduri şi
modalităţi sunt purtătoare de soluţii avansate – plecînd de la
principii şi politici ale comunităţii internaţionale, promovate şi
aplicate, la nivelul tuturor statelor – instituind o practică
uniform în locul uneia disparate şi generatoare de conflicte,
existând astfel modalitatea de a se accepta un concept general şi
uniform, de “drepturi ale omului”; ele sunt de natură a încuraja,
impulsiona şi determina statele să accepte aceste reglementări şi
să le aplice cât mai riguros; ele imprimă, datorită nivelului la
care sunt examinate şi se elaborează – prin autoritatea factorilor
care le promovează, o atitudine şi un comportament general al
statelor, un mod unitar de a concepe şi acţiona – un standard
unic de abordare, pe care nici un stat nu-l poate ignora; în plus,
există garanţia respectării dreptului, ca urmare a faptului că
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atitudinea statelor este determinată printr-un act angajant - un
tratat internaţional, cu caracter constrângător.
Prin soluţionarea marii probleme a respectării
tratatelor, se asigură şi garantează drepturile omului. Garanţia
respectării drepturilor omului - angajament asumat prin tratate,
rezidă în consecinţele ce decurg (sancţiunile pe care le
antrenează încălcarea angajamentelor, sub formă de
condamnări de ordin politic, plata de despăgubiri, acţiuni la
nivel internaţional, intervenţii pentru încălcarea drepturilor ş.a).
Nemaifiind lăsată la discreţia statelor, realizarea
drepturile omului se asigură la nivel internaţional. Statele sunt
controlate prin rapoarte pe care sunt obligate să le prezinte
periodic, prin acţiuni ale altor state (demersuri la foruri
internaţionale), plângeri individuale ş.a. Se poate conchide că
problema drepturilor omului a devenit o preocupare a omenirii,
comunitatea internaţională fiind cea care dirijează şi
sancţionează, în domeniu.
Sensul considerentelor prezentate mai sus, constă în
intenţia mea de a mă alătura mesajului dezvoltat de autoare în
acest volum - marea problemă a drepturilor omului, care sunt
modificările produse în modul de abordare, precum şi
perspectivele ce se desenează, pentru atingerea acestui
deziderat al omenirii. Sper ca prin aceasta, să atrag atenţia
asupra importanţei pe care o prezintă cunoaşterea problematicii
drepturilor omului, cât de necesară este aceasta pentru cultura
noastră generală, ca oameni ai epocii moderne - conştiinţa
civică fără de care nu se poate convieţui în societate.
Autoarea şi-a structurat volumul, orânduindu-şi ideile
abordate şi formulându-şi concluziile în logica ce este firească
unei cercetări ştiinţifice: mai întâi – evocarea drepturilor
recunoscute, cu o caracterizare a lor şi apoi, modul în care se
garantează respectarea acestora; toate acestea le-a grupat pe
următoarele trei segmente, dezvoltându-le în mod succesiv şi
coerent, după cum urmează:
14
Extras din volumul: Ciucă, A. (2017).
Persoana fizică în dreptul internaţional public. Prolegomene.
Iaşi, România: Lumen.

Persoana publică în dreptul internaţional public. Prolegomene

Cap. I – Statutul persoanei în ordinea juridică
internaţională. În mod esenţial, autoarea îşi propune să
răspundă la întrebarea dacă preceptul clasic – potrivit căruia
persoana beneficiază de drepturi, prevăzute în dreptul
internaţional, prin intermediul statului al cărui cetăţean este,
rămâne valabil şi în condiţiile actuale. Pentru aceasta, sunt
evocate opiniile doctrinare, precum şi unele reglementări
referitoare la statutul ce i se recunoaşte individului, spre a se
fundamenta teoretic, care este poziţia persoanei fizice în
dreptul internaţional - dacă persoana este subiect de drept
internaţional; în ce constă capacitatea juridică internaţională a
persoanei - doar beneficiar a drepturilor - ca destinatar sau ca
titular care îşi crează singur, prin actele sale juridice, aceste
drepturi; este suficient doar faptul că este destinatar al unor
drepturi, sau ar trebui ca persoana să poata avea şi capacitatea
de a încheia acte juridice sancţionate de dreptul internaţional;
consultarea unor organizaţii şi asociaţii internaţionale ori
influenţa pe care o au acestea, nu conferă persoanei fizice rolul
de creator al regulilor, ci statele sunt cele care rămân singurele
titulare ale acţiunii de reglementare a problemelor, la nivel
internaţional. Binomul clasic subiect – obiect al dreptului
internaţional, nu este prea riguros şi nu poate oferi soluţia
problemei deoarece, dacă ne referim la categoria a ceea ce se
reglementează – obiect, în aceasta intră atât statele, cât şi
persoanele; esential, nu este nici faptul că persoana este
destinară a regulilor juridice – producându-se efecte asupra ei şi
nici faptul că beneficiază de drepturi conferite de acestea, ci
faptul că ea este subiect de drept – are capacitate de a încheia
acte juridice şi dacă participă sau nu, la crearea normelor de
drept internaţional.
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