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Protocolul opĠional la Pactul internaĠional privind
drepturile economice, sociale úi culturale:
o nouă eră pentru drepturile culturale?
I. ConsideraĠii preliminare
Provocările ultimului deceniu legate de migraĠie úi globalizare au adus în discuĠie din ce în
ce mai frecvent úi accentuat o serie de aspecte de natură culturală úi identitară. Aflate în faĠa
unui concept de suveranitate ce aproape că úi-a pierdut în totalitate semnificaĠia clasică sau
chiar în situaĠia de a realiza, datorită interacĠiunilor externe, că trebuie să aibă o abordare
pluralistă în reglementarea unor categorii de drepturi, statele s-au găsit în situaĠi deloc plăcută
de a încerca, pe de o parte, să-úi păstreze coeziunea internă, iar, pe de altă parte, să acorde
anumite drepturi având conĠinut aparte unor categorii diferite de persoane prezente pe
teritoriul lor. Dacă situaĠia lor este privită în relaĠia cu alte state, în special în acele forme de
organizare externă ce presupun mai degrabă integrarea (de tipul Uniunii Europene), se va
putea observa, din nou, că factorul cultural este cel care creează cele mai multe situaĠii cu un
grad ridicat de sensibilitate.
Privite multă vreme ca „Cenuúăreasă a drepturilor omului”1 din cauza, în special, a lipsei
de eficacitate a mecanismului prevăzut pentru protecĠia lor, drepturile culturale se bucură în
prezent în forurile internaĠionale de decizie de o atenĠie sporită, în strânsă legătură cu
renaúterea unor preocupări legate de diversitatea culturală, identitatea culturală úi conceptul de
demnitate umană2. Se pune în discuĠie chiar necesitatea de a se recunoaúte un drept distinct, úi
anume acela la identitate culturală. Polemicile în jurul unui eventual nou drept s-au centrat pe
discuĠii în legătură cu utilitatea acestuia în protejarea identităĠii culturale a anumitor
comunităĠi sau, din contră, pe riscul la care un astfel de drept, ar expune celelalte drepturi,
considerate a fi nucleul dur. Cei care susĠin existenĠa unui astfel de risc vorbesc despre
„legalizarea”, în acest mod, a violării altor drepturi ale omului sub protecĠia paravanului
cultural.
Astfel, prinse între necesitatea de a da efectivitate úi a crea instituĠii úi instrumente
legislative menite să acomodeze aceste diferenĠe culturale, în special prin recunoaúterea úi
acordarea de drepturi culturale grupurilor minoritare, úi necesitatea de a garanta úi proteja
drepturile civile, politice úi sociale la nivelul întregii societăĠi, statele s-au găsit nu de puĠine
Această lucrare a fost finanĠată din contractul POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect strategic ID
61968 (2009), cofinanĠat din Fondul Social European, prin Programul OperaĠional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
1
Expresia a fost folosită de Yvonne M. Donders pentru a sublinia că, din punctul de vedere al protecĠiei legale, drepturile culturale sunt cele mai puĠin dezvoltate drepturi ale omului, în Y.M. Donders,
Towards a Right to Cultural Identity?, School of Human Rights Research Series, vol. 15, Ed.
Intersententia Antwerpen, Oxford, New York, 2002, p. 65.
2
Idem, p. 81. Identitatea culturală constituie un element important al demnităĠii umane.
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ori în situaĠii ingrate. Caracterele dinamic úi relativ ale culturii fac imposibilă de multe ori
trasarea unei graniĠe prea precise atunci când vine vorba de ocrotirea sau, dimpotrivă,
interzicerea anumitor practici considerate a avea o puternică componentă culturală, identitară.
Preocupările deosebite pentru întărirea eficacităĠii acestei categorii de drepturi s-au
concretizat úi prin adoptarea la 10 decembrie 20083 úi deschiderea spre semnare la 24
septembrie 2009 de către OrganizaĠia NaĠiunilor Unite a Protocolului opĠional la Pactul
internaĠional privind drepturile economice, sociale úi culturale4. Acesta constituie un nou pas
înainte úi continuă drumul „pavat” în anii anteriori de către UNESCO, prin adoptarea
DeclaraĠiei universale privind diversitatea culturală (2001)5 úi a ConvenĠiei pentru protejarea
úi promovarea diversităĠii culturale de expresie (2005)6. În plus, Protocolul vine să dea
eficienĠă unor linii politice adoptate de mult în cadrul organizaĠiei în materia aspectelor
culturale, linii ce transpar cu uúurinĠă din întreaga activitate a acesteia úi au fost confirmate
prin intermediul Comentariilor generale adoptate în anul 2009.
În cele ce urmează, vom încerca să identificăm care sunt drepturile culturale pe care le are
în vedere studiul nostru, să facem o scurtă trecere în revistă a situaĠiei protecĠiei drepturilor
culturale la nivelul OrganizaĠiei NaĠiunilor Unite, de la data adoptării Pactului privind
drepturile economice, sociale úi culturale (1966)7 úi până în prezent úi să subliniem
principalele elemente de reformă úi evoluĠie în materia protecĠiei acestei categorii de drepturi,
elemente ce se găsesc în strânsă legătură cu deschiderea spre semnare, la 24 septembrie 2009,
a Protocolului OpĠional la PIDESC.
II. Abordarea clasică a drepturilor culturale: „Cenuúăreasa drepturilor omului”
O primă întrebare la care ar trebui găsit răspuns înainte de a proceda la analizarea
drepturilor culturale prin prisma tradiĠiei úi, respectiv, a evoluĠiei lor, este legată, evident, de
sfera acestora. Practic, ar fi extrem de util să răspundem la întrebarea: „Care dintre drepturile
omului sunt drepturi culturale?”
Încercând să găsească răspuns la această întrebare, doctrina s-a confruntat, într-o primă
etapă, cu o serie de dificultăĠi în legătură cu definirea noĠiunii de cultură, concept ce a căpătat
dimensiuni din ce în ce mai extinse de-a lungul timpului8, mergând de la varianta restrânsă úi
Protocolul OpĠional la Pactul internaĠional privind drepturile economice, sociale úi culturale a fost
adoptat la 10 decembrie 2008. Acest protocol nu este, în prezent, în vigoare. Potrivit art. 18, Protocolul
urmează să intre în vigoare în termen de 3 luni de la data depozitării la Secretarul General al ONU a
celui de al zecelea instrument de ratificare sau aderare. Până în prezent au fost depuse trei astfel de
instrumente de ratificare.
4
Ziua de 10 decembrie are o semnificaĠie aparte pentru OrganizaĠia NaĠiunilor Unite, în general, úi
pentru materia drepturilor omului, în special. Astfel, la 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a ONU,
a adoptat DeclaraĠia universală a drepturilor omului. De la acest moment, ziua de 10 decembrie este
sărbătorită drept ziua internaĠională a drepturilor omului.
5
Adoptată de UNESCO la 2 noiembrie 2001.
6
Adoptată de statele membre ale UNESCO la Paris, la 20 octombrie 2005 úi intrată în vigoare în
luna martie a anului 2007.
7
În cele ce urmează ori de câte ori ne vom referi la Pactul internaĠional privind drepturile
economice, sociale úi culturale vom folosi prescurtarea PIDESC.
8
A se vedea pentru amănunte privind modul în care a fost definită cultura, L.-M. Crăciunean,
ProtecĠia diversităĠii culturale în dreptul internaĠional – UNESCO, între tradiĠii úi cultura diversităĠii, în
NRDO nr. 4/2010, p. 26-29.
3
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elitistă (care includea strict artele úi literatura), spre una mai vastă (care include, astăzi, limba,
religia, educaĠia sau modurile de viaĠă). L.V. Prott9 sublinia, de pildă, că orice încercare de a
vorbi despre chestiuni culturale în termeni de drepturi, este „alunecoasă úi dificilă”, pentru că
ele însele, drepturile culturale, sunt caracterizate în acest mod, datorită conĠinutului úi
scopului lor. AlĠi autori10, au pus sub semnul întrebării chiar calificarea acestora ca úi drepturi
ale omului, apreciind că ar fi vorba, mai degrabă, despre obiective politice sau chiar de
„scrisori adresate lui Moú Crăciun”. În plus, dat fiind modul vag în care le formulează
PIDESC, conĠinutul lor este discutabil, iar obligaĠiile statelor în privinĠa implementării úi
protejării lor sunt neclar, cu consecinĠa că, într-un caz concret, judecătorul nu va fi în măsură
să argumenteze pe conĠinutul lor propriu-zis11.
Considerăm úi noi alături de alĠi autori12 că, deúi scopul úi natura drepturilor culturale
rămân să fie clarificate în cercetările ulterioare ale doctrinarilor, existenĠa acestora úi
calificarea ca úi drepturi ale omului nu ar trebui să stea sub semnul discuĠiei13. Drepturile
culturale constituie parte integrantă a drepturilor omului, fiind consacrate în documente
internaĠionale cu forĠă obligatorie, iar recentele reforme care s-au produs în materia acestora,
respectiv chiar deschiderea spre semnare a Protocolului opĠional la PIDEC care instituie,
printre altele, procedura comunicărilor individuale, constituie argumente ce pot fi furnizate în
acest sens. În plus, drepturile culturale implică atât obligaĠii pozitive, cât úi obligaĠii negative
din partea statelor, au în egală măsură dimensiune individuală úi dimensiune colectivă úi, deúi
au fost incluse într-un tratat care cuprinde drepturi economice úi sociale, legătura lor cu
drepturile civile úi politice este evidentă, multe dintre acestea din urmă având o importantă
dimensiune culturală.
O altă dificultate în identificarea drepturilor culturale a rezultat din înĠelesurile multiple ale
expresiei „drepturi culturale”. De exemplu, drepturile culturale pot viza cultura sau
dimensiunea culturală (drepturile de proprietate intelectuală, libertatea artistică úi cea
intelectuală, dreptul la educaĠie, la religie sau libertatea de expresie), dar pot fi privite úi în
legătură cu dreptul la cultură, în sensul de dreptul la păstrarea, dezvoltarea culturii úi accesul
la cultură.
Yvonne Donders vorbeúte despre necesitatea realizării unei distincĠii clare între drepturile
culturale în general, ca úi categorie de drepturi ale omului ce au legătură cu cultura, úi
drepturile culturale distincte, precum dreptul la cultură sau dreptul la identitate culturală14.
L.V. Prott consideră că ar trebui făcută distincĠia între drepturi culturale generale (precum,
dreptul la educaĠie, dreptul de a participa la viaĠa culturală sau acele drepturi menite să
9

L.V. Prott, Cultural Rights as Peoples’ Rights in International Law, în J. Crawford (ed.), The
Rights of People, Clarendon Press Oxford, 1988, p. 94.
10
C. Orwin, T. Pangle, The Philosophical Foundation of Human Rights, în M.F. Plattner (ed.),
Human Rights in our Time – Essay in Memory of Victor Baras, Westview Press, Boulder/ London,
1984, p. 15.
11
Idem, p. 53-97.
12
H.J. Steiner, Ph. Alston, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals – Texts
and Materials, second edition, Oxford University Press, 2000, p. 268.
13
Această susĠinere este confirmată úi de ultimul dintre comentariile generale ale Comitetului pentru
Drepturile Economice, Sociale úi Culturale, Comentariul general nr. 21 din 2009 care vorbeúte despre
drepturile culturale ca úi parte integrantă a drepturilor omului úi despre caracterul lor universal,
indivizibil úi interdependent.
14
Y.M. Donders, op. cit., p. 73.
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protejeze o anumită cultură) úi drepturile care vizează resursele culturale de importanĠă
universală, ca úi parte a patrimoniului cultural al umanităĠii15.
Identificarea drepturilor culturale úi mai ales clarificarea conĠinutului acestora a constituit
obiect de preocupare úi pentru aúa-numitul „grup de la Fribourg”, un grup de experĠi în
domeniul drepturilor culturale, al cărui iniĠiator a fost P. Meyer-Bisch. Acest grup s-a
preocupat de realizarea unui proiect de declaraĠie vizând drepturile culturale úi a considerat, în
varianta ultimă a acestuia, că se poate vorbi despre úase drepturi culturale, respectiv: dreptul
la identitate culturală úi moútenire culturală, dreptul de a se identifica cu o comunitate
culturală, dreptul de a participa la viaĠa culturală, dreptul la educaĠie úi formare, dreptul la
informare úi dreptul la participare în politicile culturale úi de cooperare. În concluziile
Colocviului de la Fribourg din 1993, drepturile culturale listate au arătat un pic diferit16.
IniĠiatorul acestui grup vorbeúte însă despre existenĠa a trei grupuri de drepturi culturale,
dintre care două sunt deja recunoscute de instrumentele internaĠionale din materia drepturilor
omului, iar cel de al treilea grup este în plină dezvoltare, fiind mai puĠin definit de doctrină.
Aceste trei grupuri, consideră P. Meyer-Bisch, reflectă modul în care drepturile culturale au
evoluat, de la modul pasiv, ce viza simpla contemplare a rezultatelor (produselor) culturii,
prin modul dinamic, de participare la crearea culturii úi către, ceea ce înseamnă astăzi,
protejarea activă a identităĠii culturale a comunităĠilor17. Cele trei grupuri de drepturi culturale
despre care P. Meyer-Bisch vorbeúte sunt: 1. dreptul de participare culturală, inclusiv dreptul
de a participa liber la viaĠa culturală (în special, libertatea religiei úi a conútiinĠei), dreptul de a
beneficia de progresul tehnic úi útiinĠific, dreptul de a se bucura de arte úi dreptul de
proprietate intelectuală; 2. dreptul la educaĠie, inclusiv dreptul la educaĠia primară úi
funcĠională úi dreptul la orientare úi formare profesională; 3. dreptul de identificare culturală,
inclusiv dreptul de a-úi alege cultura, în special limba, dreptul la moútenirea culturală úi
dreptul de a avea acces la comunicare úi la facilităĠi de exprimare (dreptul de comunicare)18.
În ceea ce ne priveúte, considerăm extrem de utilă distincĠia care se face în doctrina de
specialitate19 între drepturi culturale în sens larg úi drepturi culturale în sens restrâns. În sens
restrâns, prin drepturi culturale sunt vizate acele drepturi care se referă în mod explicit la
cultură, respectiv cele prevăzute de art. 2720 al DeclaraĠiei universale a drepturilor omului úi
15

L.V. Prott, op. cit., p. 74-75.
În Concluziile Colocviului de la Fribourg din 1993, au fost menĠionate următoarele drepturi
culturale: 1. dreptul la identitate culturală, inclusiv acela de a efectua alegeri culturale în privinĠa limbii,
convingerilor úi dreptul la moútenire culturală; 2. dreptul la libera participare la viaĠa culturală, inclusiv
libertatea conútiinĠei úi a expresiei, libertatea cercetării útiinĠifice úi a creativităĠii, dreptul de comunicare
úi de proprietate intelectuală; 3. dreptul la educaĠie, inclusiv cel la educaĠie primară úi generală, la
educaĠie practică úi la consiliere úi orientare vocaĠională. A se vedea úi Y.M. Donders, op. cit., p. 75.
17
P. Meyer-Bisch, L’Idée de Démocratie Culturelle - Note d’Introduction a l’Interprétation politique
des Droits Culturels în P. Meyer-Bisch (ed.), Les Droits Culturels Forment-ils une Catégorie Spécifique
des Droits de l’Homme?, Actes du VIIIe Colloque interdisciplinaire sur les droits de l’homme, Edition
Universitaires Fribourg Suisse, 1993-B, p. 35.
18
P. Meyer-Bisch, op. cit., p. 36.
19
P. Meyer-Bisch, op. cit., p. 12.
20
Art. 27 al DeclaraĠiei universale a drepturilor omului, statuează: „1. Orice persoană are dreptul să
ia parte în mod liber la viaĠa culturală a colectivităĠii, să se bucure de arte úi să participe la progresul
útiinĠific úi la binefacerile ce rezultă din acesta; 2. Fiecare are dreptul la protecĠia intereselor morale úi
materiale ce decurg din orice operă útiinĠifică, literară sau artistică al cărei autor este”. Se observă astfel
16
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art. 1521 din Pactul internaĠional privind drepturile economice, sociale úi culturale, iar în sens
larg sunt avute în vedere drepturile menĠionate mai sus, dar úi alte drepturi civile, politice,
sociale sau economice care au o legătură cu cultura (ca de exemplu, libertatea religiei,
libertatea de expresie, libertatea de asociere sau dreptul la educaĠie). De asemenea, împărĠirea
pe trei categorii pe care P. Meyer-Bisch o face drepturilor culturale este una extrem de utilă,
ce pune foarte bine în evidenĠă caracterul dinamic al culturii, permanenta sa redefinire úi
evoluĠie.
Din punct de vedere istoric, drepturile culturale sunt drepturi de a doua generaĠie22 úi
constituie o categorie de drepturi ale omului pe care statele au neglijat-o vreme destul de
îndelungată. Pe lângă numeroasele deficienĠe constatate la nivelul mecanismelor de protecĠie
úi implementare, chiar úi numărul de astfel de mecanisme, concepute pentru protejarea
drepturilor culturale, constituie un indiciu în sensul celor afirmate. Dacă ar fi să trecem în
revistă, de pildă, cele peste treizeci de proceduri speciale (mecanisme) concepute de ONU
pentru protejarea drepturilor omului, vom putea observa că doar două dintre acestea vizează
drepturile culturale23 úi că ele nu merg mai departe de procedura de raportare pe care statele
parte trebuie să o îndeplinească faĠă de diferite organe ale ONU.
Din punct de vedere al protecĠiei lor în cadrul ONU, drepturile economice, sociale úi
culturale au fost iniĠial amintite în DeclaraĠia universală a drepturilor omului de la 10
decembrie 1948, pentru ca apoi să fie reglementate convenĠional prin Pactul internaĠional
privind drepturile economice, sociale úi culturale24.
Cel de al doilea instrument normativ defineúte în mod detaliat fiecare dintre drepturile
consacrate úi indică măsurile ce trebuie luate de state pentru a se obĠine înfăptuirea acestor
drepturi. Prin ratificarea Pactului statele „se angajează să ia măsuri individual úi prin asistenĠă
úi cooperare internaĠională, în special în domeniul economic úi tehnic, utilizând la maximum
resursele sale disponibile, în scopul de a ajunge treptat la deplina înfăptuire a drepturilor
că textul în discuĠie vorbeúte explicit despre următoarele drepturi: dreptul de a participa în mod liber la
viaĠa culturală a colectivităĠii, dreptul de a se bucura de arte, dreptul de a participa la progresul útiinĠific
úi la binefacerile ce rezultă din acesta úi dreptul de proprietate intelectuală.
21
Art. 15 al Pactul internaĠional privind drepturile economice, sociale úi culturale statuează: „1.
Statele părĠi la prezentul Pact recunosc fiecăruia dreptul: (a) de a participa la viaĠa culturală; (b) de a
beneficia de progresul útiinĠific úi de aplicaĠiile sale; (c) de a beneficia de protecĠia intereselor morale úi
materiale decurgând din orice producĠie útiinĠifică, literară sau artistică al cărui autor este; 2. Măsurile
pe care statele părĠi la prezentul Pact le vor lua pentru a asigura deplina exercitare a acestui drept trebuie
să cuprindă măsurile necesare pentru a asigura menĠinerea, dezvoltarea úi difuzarea útiinĠei úi a culturii;
3. Statele părĠi se angajează să respecte libertatea indispensabilă cercetării útiinĠifice úi activităĠilor
creatoare; 4. Statele părĠi la prezentul Pact recunosc urmările binefăcătoare care trebuie să rezulte din
încurajarea úi dezvoltarea cooperării úi contactelor internaĠionale în domeniul útiinĠei úi culturii”.
22
A se vedea pentru această clasificare, B. Selejan-GuĠan, Drept constituĠional úi instituĠii politice,
ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureúti, 2008, p. 121-122; I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Comentariul art. 20
din ConstituĠia României referitor la tratatele internaĠionale privind drepturile omului, în I. Muraru, E.S.
Tănăsescu úi colectiv, ConstituĠia României. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureúti, 2008, p.
171-172.
23
A se vedea, în acelaúi sens, S. Scăunaú, Dreptul internaĠional al drepturilor omului, Ed. All Beck,
Bucureúti, 2003, p. 47-48.
24
Pactul a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU în anul 1966 úi a intrat în vigoare la 3 ianuarie
1976. România a semnat, la 27 iunie 1968, úi ratificat, la 9 decembrie 1974, acest Pact.
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recunoscute în prezentul Pact, prin toate mijloacele adecvate, inclusiv adoptarea de măsuri
legislative în mod special” [art. 2 alin. (1)]. Un stat nu se angajează să confere tuturor
drepturilor enumerate un efect imediat, ci doar să utilizeze la maximum resursele sale
disponibile, în scopul de a ajunge treptat la deplina realizare a acestor drepturi. Din punct de
vedere practic, standardele după care se apreciază îndeplinirea obligaĠiilor în temeiul Pactului
sunt diferite, deoarece fiecare stat parte se confruntă cu probleme diferite úi este improbabil ca
două state să aibă aceleaúi resurse disponibile. FaĠă de aceste aspecte, este absolut necesară
aplicarea unor criterii diferenĠiate de la stat la stat pentru a determina respectarea de către
acestea a obligaĠiilor asumate prin tratat25, iar implementarea drepturilor culturale trebuie
făcută în mod progresiv, cu luarea în considerare a circumstanĠelor naĠionale.
Pactul internaĠional privind drepturile economice, sociale úi culturale, în forma sa iniĠială,
are un mecanism de implementare considerat modest26, ce nu cuprinde, spre deosebire de cel
care vizează drepturile civile úi politice, dispoziĠii referitoare la un sistem de plângeri
interstatale sau individuale, ci doar o procedură de raportare27. Această din urmă procedură
urmează să fie realizată faĠă de Consiliul Economic úi Social al ONU (ECOSOC) úi nu faĠă de
un Comitet special conceput de Pact, aúa cum s-a procedat în cazul drepturilor civile úi
politice.
Începând cu anul 1976, ECOSOC a adoptat o serie de rezoluĠii referitoare la procedura de
raportare, care au culminat cu înfiinĠarea în anul 1985 úi începerea activităĠii din 1987 a
Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale úi Culturale. Deúi din punct de vedere
tehnic Comitetul nu este un organ convenĠional, ci unul ce are menirea de a asista ECOSOC la
examinarea rapoartelor, se consideră totuúi că acesta constituie principala piesă a
mecanismului de protecĠie conceput pentru asigurarea respectării drepturilor recunoscute de
PIDESC úi a fost menit să ofere o alternativă mai eficientă la procedura de raportare
reglementată în varianta iniĠială a Pactului, fără însă a renunĠa la cea dintâi. Astfel, înainte de
înfiinĠarea Comitetului, statele părĠi la Pact îndeplineau procedura de raportare numai prin
înaintarea de rapoarte Secretarului General al ONU úi evidenĠiau în aceste rapoarte măsurile
pe care le-au adoptat, precum úi progresele obĠinute pentru asigurarea respectării acestor
drepturi. Rapoartele erau trimise de Secretarul General, Consiliului Economic úi Social,
precum úi instituĠiilor specializate, dacă statele respective aveau calitatea de membru în aceste
instituĠii. Consiliul Economic úi Social poate să transmită rapoartele către Comitetul pentru
Drepturile Omului în scop de studiu úi pentru formularea de recomandări de ordin general sau
pentru informare úi să prezinte Adunării Generale a ONU un rezumat al informaĠiilor primite
de la statele părĠi la Pact în legătură cu progresele obĠinute în asigurarea respectării generale a
drepturilor economice, sociale úi culturale recunoscute.
După înfiinĠarea Comitetului, mecanismul de asigurare a respectării drepturilor economice, sociale úi culturale s-a simplificat; constă, de asemenea, într-o procedură de raportare,
doar că aceste rapoarte sunt adresate direct Comitetului alcătuit din 18 experĠi aleúi cu titlu
25

A se vedea pentru amănunte, B. Selejan-GuĠan, L.-M. Crăciunean, Drept internaĠional public, Ed.
Hamangiu, Bucureúti, 2008, p. 107-108.
26
În acelaúi sens, Y. Donders, op. cit., p. 66.
27
Aceste aspecte i-au determinat pe mulĠi doctrinari să vorbească despre un control inferior în
aplicarea dispoziĠiilor PIDESC, faĠă de PIDCP. A se vedea în acest sens úi C. Bîrsan, ConvenĠia
europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, ed. 1, Ed. C.H. Beck, Bucureúti, 2005,
p. 41.
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personal de ECOSOC. Comitetul examinează rapoartele prezentate de state úi formulează
comentarii la acestea.
În plus faĠă de aceste comentarii care vizează rapoartele depuse de state (denumite
Comentarii specifice), Comitetul elaborează úi publică úi Comentarii generale. Prin
intermediul acestora din urmă, Comitetul interpretează conĠinutului normelor cuprinse în
Pactul internaĠional privind drepturile economice, sociale úi culturale. Până în prezent au fost
adoptate un număr de douăzeci úi unu28 de comentarii generale. Aceste comentarii vizează
probleme specifice úi se referă la aspecte precum: procedura de raportare, natura obligaĠiilor
impuse statelor semnatare ale Pactului, aplicarea internă a Pactului de către statele părĠi,
egalitatea dintre femei úi bărbaĠi de a se bucura de drepturile sociale, economice úi culturale,
rolul instituĠiilor naĠionale în protejarea drepturilor economice, sociale úi culturale, dreptul
fiecăruia de a lua parte la viaĠa culturală sau relaĠia dintre sancĠiunile economice impuse unor
state úi respectarea drepturilor economice, sociale úi culturale29.
Ne vom limita la prezentarea, în cele ce urmează, a câtorva dintre aceste Comentarii
generale, ele fiind foarte importante pentru aprecierea úi stabilirea modului în care statele
semnatare ale Pactului trebuie să se raporteze la prevederile acestuia.
Comentariul general nr. 1 din 24 februarie 1989 privind raportarea de către statele părĠi30
este menit să constituie un instrument de asistenĠă a statelor, în scopul îndeplinirii de către
acestea a obligaĠiilor cuprinse în partea a IV-a a Pactului, respectiv facilitarea realizării
drepturilor economice, sociale úi culturale în de acord cu prevederile acestui instrument
convenĠional. Comentariul pleacă de la premisa că îndeplinirea obligaĠiei de raportare în
temeiul Pactului trebuie să fie una reală úi nu formală úi trebuie urmărită atingerea, în
principal, a úapte obiective.
Primul dintre obiective vizează raportul iniĠial al statelor, adică acel raport pe care acestea
sunt obligate să-l depună în primii doi ani după intrarea în vigoare a Pactului úi este menit să
realizeze o trecere în revistă a tuturor măsurilor ce au fost luate de către statul în cauză în
materie legislativă, administrativă úi de procedură pentru punerea în practică a dispoziĠiilor
din Pact. Această trecere în revistă urmează să fie făcută cu implicarea tuturor ministerelor
naĠionale relevante sau a altor autorităĠi responsabile pentru realizarea politicilor úi efectiva
implementare a dispoziĠiilor din Pact; al doilea obiectiv vizează efectuarea de către state a
unei monitorizări a situaĠiei lor particulare în privinĠa modului în care drepturile economice,
sociale úi culturale sunt recunoscute indivizilor sau diferitelor grupuri de indivizi cu un statut
vulnerabil. Un prim pas, în realizarea acestui obiectiv, îl constituie diagnoza úi cunoaúterea
situaĠiei existente, însă acesta este un proces costisitor úi de durată, care poate necesita
acordarea de asistenĠă internaĠională, caz în care, dacă statele apreciază că nu pot să-úi
îndeplinească aceste obligaĠii decât prin acordarea de asistenĠă internaĠională, pot să precizeze
acest lucru în raportul adresat Comitetului úi să indice natura úi întinderea asistenĠei
28

Pentru toate aceste Comentarii generale a se vedea (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/
comments.htm).
29
Comentariul general nr. 8 din 12 decembrie 1997, privind relaĠia dintre sancĠiunile economice
impuse unor state úi respectarea drepturilor economice, sociale úi culturale, al cărui text integral în
limba
engleză
poate
fi
consultat
la
(http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%
29/974080d2db3ec66d802565c5003b2f57? Opendocument).
30
Comentariul general nr. 1 din 24 februarie 1989 privind raportarea de către statele părĠi
(http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/38e23a6ddd6c0f4dc12563ed0051cde7?Opendocument).
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internaĠionale solicitate. Un al treilea obiectiv este strâns legat de procesul de diagnoză úi
vizează folosirea informaĠiilor obĠinute pentru elaborarea de strategii politice úi stabilirea de
priorităĠi; un al patrulea obiectiv al procesului de raportare este legat de facilitarea scrutinului
public faĠă de relevanĠa politicilor aplicate de guvern pentru implementarea drepturilor
economice, sociale úi culturale sens în care este util ca statele să facă cunoscut publicului larg,
raportul ce urmează să fie depus în temeiul Pactului; al cincilea obiectiv vizează identificarea
de către state a anumitor puncte de referinĠă úi a unor obiective specifice spre care să-úi
canalizeze eforturile pentru realizarea de performanĠe úi insistă pe expresia de „realizare
progresivă”, impunând statelor să evidenĠieze în rapoartele lor progresul calitativ úi cantitativ
realizat; cel de al úaselea obiectiv subliniază obligaĠia esenĠială pe care statele o au pentru
identificarea acelor factori sau dificultăĠi care constituie obstacole pentru implementarea
corespunzătoare a dispoziĠiilor Pactului, iar cel de al úaptelea obiectiv aduce în discuĠie
necesitatea ca statele să facă schimb de informaĠii úi să încerce să promoveze úi să dezvolte o
înĠelegere mult mai bună a problemelor lor individuale úi comune.
Comentariul general nr. 3 din 14 decembrie 1990 intitulat natura obligaĠiilor statelor
părĠi, art. 2 alin. (1) din Pact31 vizează art. 2 parag. 1 din Pact úi încearcă să elucideze, care
este natura obligaĠiilor pe care statele părĠi le au în temeiul acestuia.
O primă regulă desprinsă din cuprinsul acestui comentariu vizează necesitatea ca
dispoziĠiile art. 2 din Pact să fie văzute într-o legătură dinamică cu celelalte prevederi ale
Pactului. ObligaĠiile pe care statele úi le asumă în temeiul Pactului, în ciuda formulării
textului, sunt în egală măsură obligaĠii de conduită úi obligaĠii de rezultat, astfel încât, deúi
marea majoritate a drepturilor sunt vizate de acele prevederi ale Pactului care impun
realizarea progresivă, în măsura resurselor existente – formularea folosită fiind „statele
trebuie să adopte măsuri în mod treptat úi prin toate mijloacele adecvate, inclusiv de natură
legislativă” – există úi drepturi faĠă de care statele trebuie să manifeste o conduită mult mai
activă, obligaĠiile fiind unele ce trebuie îndeplinite imediat. Astfel, Comitetul este conútient de
faptul că adoptarea de măsuri legislative este de dorit, iar în unele situaĠii este chiar
indispensabilă; de pildă, combaterea discriminării în absenĠa unor măsuri legislative în acest
sens poate rămâne la stadiul de deziderat.
În privinĠa înĠelesului expresiei „prin toate mijloacele adecvate”, se consideră că statele
sunt cele îndreptăĠite să aprecieze care sunt aceste măsuri, dar că în rapoartele pe care le
prezintă trebuie să detalieze de ce au considerat aceste măsuri ca fiind cele potrivite. Pe lângă
măsurile de ordin legislativ, statele trebuie să pună la dispoziĠie remedii judiciare
corespunzătoare úi să adopte măsuri administrative, financiare, educaĠionale úi sociale, fără ca
aceste măsuri să sugereze că trebuie adoptat un anumit model de guvernare politică úi/sau
economică, din acest punct de vedere Pactul adoptând o poziĠie neutră. În plus, se apreciază
că prevederile Pactului pot fi aduse la îndeplinire în contextul unor sisteme politice úi/sau
economice diferite, de la cele socialiste la cele capitaliste sau mixte, centralizate, planificate,
libere sau concepute după orice alt model, cu condiĠia ca drepturile să fie recunoscute úi
reflectate de sistemul în cauză.
Necesitatea de a realiza aducerea la îndeplinire în mod progresiv a drepturilor economice,
sociale úi culturale se datorează caracterului lor specific úi nu are semnificaĠia lăsării fără
31
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conĠinut a obligaĠiilor statelor părĠi. Este foarte adevărat însă că, prin comparaĠie cu Pactul
internaĠional privind drepturile civile úi politice, care impune statelor semnatare obligaĠii
imediate de respectare úi asigurare a drepturilor, Pactul internaĠional privind drepturile
economice, sociale úi culturale este ceva mai puĠin constrângător; pleacă de la premisa că
realizarea progresivă este cea mai potrivită cu natura drepturilor vizate úi vorbeúte despre
faptul că prin aceasta nu se pierde însăúi raĠiunea adoptării Pactului, care este, fără îndoială,
aceea de a constitui un instrument care stabileúte obligaĠii pentru statele părĠi în vederea
respectării úi realizării depline a drepturilor vizate.
O altă expresie folosită în cuprinsul Pactului úi explicată în Comentariul general analizat
este cea referitoare la „utilizarea la maximum a resurselor sale disponibile”. FaĠă de această
formulare, Comitetul arată că statele trebuie să se străduiască să aloce resurse în scopul
dezvoltării protecĠiei drepturilor úi că în perioadele de criză economică, recesiune sau
intervenĠie a altor factori de natură să agraveze situaĠia grupurilor vulnerabile, măsura nu
constă în eliminarea programelor concepute pentru implementarea drepturilor, ci orientarea
către programe mai puĠin costisitoare, de tipul „Reduceri cu faĠă umană: protejarea celor
vulnerabili úi promovarea creúterii economice”32. În plus, deúi textul vorbeúte despre resurse
ale statului (folosind formularea „resursele sale”), se admite că intenĠia pe care au avut-o în
vedere cei care au redactat Pactul a fost de a include în această categorie atât resursele
existente în interiorul statului, cât úi resursele puse la dispoziĠie de comunitatea internaĠională
prin cooperare úi asistenĠă. Articolul 23 al Pactului vorbeúte despre „furnizarea de asistenĠă
tehnică” úi despre alte activităĠi care s-ar încadra printre măsurile întreprinse pe plan
internaĠional pentru realizarea drepturilor vizate de Pact în condiĠiile în care, potrivit Cartei
OrganizaĠiei NaĠiunilor Unite úi principiilor dreptului internaĠional, cooperarea internaĠională
pentru dezvoltare úi, pe cale de consecinĠă, pentru realizarea drepturilor economice, sociale úi
culturale este o obligaĠie pentru toate statele.
Comentariul general nr. 9 din 3 decembrie 1998 privind aplicarea internă a dispoziĠiilor
Pactului33 vizează clarificarea unor aspecte legate de natura úi scopul obligaĠiilor deĠinute de
statele părĠi. Principiul de la care se pleacă este acela că folosirea formulării „prin toate
mijloacele adecvate” este menită a oferi statelor semnatare o paletă largă úi flexibilă de măsuri
ce pot fi adoptate de către acestea pentru îndeplinirea obligaĠiilor asumate în temeiul Pactului.
Principiul trebuie însă să fie privit în strânsă legătură cu obligaĠia pe care statele o au de a
folosi toate mijloacele pe care le au la dispoziĠie pentru atingerea acestor deziderate.
În plus, comentariul enunĠă expres úi alte două principii de drept internaĠional ce rezultă
din ConvenĠia de la Viena privind dreptul tratatelor (1969) úi din DeclaraĠia universală a
drepturilor omului (1948). Potrivit documentelor menĠionate, „un stat nu poate să invoce
prevederi din legislaĠia naĠională pentru a motiva nerespectarea unui tratat” sau, altfel spus,
există o obligaĠie pentru statele care au devenit părĠi la un tratat să modifice ordinea juridică
internă în scopul de a da eficacitate prevederilor tratatului úi, respectiv, „oricine are dreptul la
un remediu efectiv din partea instanĠelor naĠionale competente, pentru acte ce ar viola
drepturile sale fundamentale recunoscute de constituĠie sau legi”.
Formularea aparĠine UNICEF, a constituit denumirea raportului său din anul 1990 úi a fost
preluată úi de Banca Mondială în Raportul Mondial de Dezvoltare din anul 1990.
33
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Opendocument).
32

Laura-Maria CRàCIUNEAN

21

PIDESC nu conĠine o dispoziĠie similară celei conĠinute în Pactul internaĠional privind
drepturile civile úi politice34, în sensul unei obligaĠii a statelor de a dezvolta remedii judiciare,
dar se apreciază că un stat care ar încerca să justifice lipsa sau caracterul inadecvat al acestor
remedii în protejarea drepturilor economice, sociale úi culturale ar trebui să dovedească fie
faptul că aceste remedii nu constituiau măsuri potrivite, în sensul art. 2 parag. 1 al PIDESC,
fie, având în vedere că au fost utilizate alte mijloace, ele nu au fost necesare.
În privinĠa statutului Pactului în ordinea juridică internă a statelor semnatare, deúi în
general documentele internaĠionale obligatorii din materia drepturilor omului operează direct
úi imediat în sistemul de drept intern al statelor semnatare, există o regulă cutumiară a cărei
importanĠă este de necontestat, úi anume aceea a epuizării tuturor căilor de recurs în faĠa
instanĠelor naĠionale. Astfel de proceduri internaĠionale sunt suplimentare úi se desfăúoară
numai după ce căile de recurs interne au fost epuizate.
Modul în care statele s-au raportat la acest Pact diferă foarte mult. În primul rând, există
diferenĠe faĠă de modul în care statele s-au raportat la PIDESC úi, respectiv, la PIDCP, în
sensul în care, în lipsa unei obligaĠii formale conĠinute în PIDESC, unele state au încorporat úi
receptat în dreptul naĠional PIDCP, dar nu úi PIDESC. În al doilea rând, există abordări
diferite de la un stat la altul faĠă de PIDESC, de la ignorarea lui totală úi până la măsuri care
au vizat transformarea lui în lege internă cu amendarea úi modificarea corespunzătoare a
legislaĠiei, la adoptarea úi încorporarea în dreptul naĠional úi oferirea unei forĠe juridice în
cadrul ordini juridice naĠionale ori la includerea de prevederi constituĠionale prin care s-a dat
prioritate de interpretare úi aplicare dispoziĠiilor din materia drepturilor omului.
Recomandarea Comitetului este aceea că ar fi de preferat ca statele să încorporeze Pactul
în dreptul naĠional, această variantă fiind de dorit pentru că oferă posibilitatea invocării
directe de către indivizi a dispoziĠiilor Pactului.
Comentariul se referă úi la rolul pe care îl au în protejarea drepturilor remediile judiciare,
fără însă ca acest lucru să semnifice că remediile administrative nu pot fi uneori adecvate.
Spre exemplu, se admite că, dacă în cazul drepturilor civile úi politice remediile judiciare sunt
absolut necesare úi indiscutabile, în materia drepturilor economice, sociale úi culturale úi
remediile administrative ar putea fi o soluĠie, cu condiĠia ca acestea să fie accesibile,
necostisitoare, desfăúurate după o procedură rezonabilă ca úi timp úi să fie efective. În plus, se
consideră că acestea ar fi complet eficiente numai dacă s-ar prevedea în dreptul naĠional un
drept judiciar de apel în faĠa unei instanĠe interne.
Se sugerează chiar faptul că natura acestor drepturi poate determina o abordare diferită în
sensul în care măsurile ce vizează alocarea resurselor – cum este situaĠia drepturilor
economice, sociale úi culturale – ar trebui lăsate pe seama autorităĠilor politice, úi nu date în
competenĠa instanĠelor. FaĠă de această precizare, considerăm că o abordare rigidă a
clasificării drepturilor cu impunerea unor astfel de distincĠii poate pune serios sub semnul
întrebării interdependenĠa úi indivizibilitatea drepturilor fundamentale ale omului, în condiĠiile
în care multe dintre drepturile civile úi politice au, în mod evident, úi un conĠinut cultural, de
care nu pot fi delimitate cu uúurinĠă.
În ceea ce priveúte modul în care instanĠele naĠionale ale statelor părĠi se raportează la
prevederile Pactului, practica acestora este foarte diversă. Astfel, prevederile Pactului fie se
aplică direct, fie ca standarde interpretative, fie se acceptă că prevederile acestuia sunt
34
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relevante pentru interpretare, dar aceste aspecte nu se regăsesc deloc sau se găsesc relativ rar
în motivările instanĠelor. FaĠă de aceste aspecte, comentariul concluzionează de maniera că
dreptul naĠional trebuie interpretat în aúa fel încât obligaĠiile pe care statul úi le-a asumat pe
plan internaĠional să fie respectate úi că atunci când factorul de decizie intern este pus în
situaĠia de a opta între o interpretare care ar pune statul său în poziĠia de a-úi încălca
obligaĠiile asumate prin Pact úi una care i-ar permite o conduită conformă cu prevederile lui,
dreptul internaĠional sugerează cea de a doua opĠiune.
Comentariul general nr. 10 din 14 decembrie 1998 privind rolul instituĠiilor naĠionale în
protejarea drepturilor economice, sociale úi culturale35subliniază importanĠa pe care
Comitetul o acordă instituĠiilor naĠionale prin intermediul cărora urmează să fie protejate
aceste drepturi, sens în care acesta încurajează úi asistă statele în dezvoltarea unor asemenea
instituĠii. Ele au luat naútere fără a Ġine seama de culturile juridice sau situaĠia economică a
statelor, au un rol crucial în promovarea úi asigurarea interdependenĠei úi indivizibilităĠii
drepturilor omului, dar, de multe ori, nu sunt suficient de dezvoltate úi nu au la îndemână toate
pârghiile necesare îndeplinirii rolului lor. Ele se prezintă cel mai des sub forma ombudsmanului sau a avocatului poporului, sunt stabilite de către guvern, se bucură de un oarecare grad
de autonomie faĠă de executiv úi legislativ, iau în considerare standardele internaĠionale în
materia drepturilor omului aplicabile în concret în statul respectiv úi sunt împuternicite să
desfăúoare variate activităĠi prin care să promoveze úi să protejeze drepturile omului.
Comentariul general nr. 16 din 2005 privind egalitatea între femei úi bărbaĠi de a se
bucura de drepturile economice, sociale úi culturale36 vizează egalitatea în drepturi a femeilor
úi bărbaĠilor în privinĠa concediului parental (concediu de maternitate úi concediu de paternitate), constituind o clarificare asupra interpretării úi aplicării conĠinutului art. 3 în coroborare cu art. 9 din Pact.
Instrumentele internaĠionale prezentate pun în lumină úi obligaĠiile pe care statele le au în
legătură cu drepturilor culturale. Astfel, o caracteristică a tuturor instrumentelor internaĠionale
din materia drepturilor omului este aceea că principalul destinatar al obligaĠiilor este statul
parte la acestea, el fiind cel care are responsabilitatea principală pentru protejarea úi
asigurarea deplinei exercitări a drepturilor concret vizate.
În plus, este specifică materiei în discuĠie úi, deci, úi drepturilor culturale împărĠirea
tripartită a obligaĠiilor deĠinute de state, împărĠire ce are un rol esenĠialmente funcĠional în
clarificarea obligaĠiilor acestora din urmă în materia drepturilor omului. Această împărĠire se
referă la: obligaĠia de a respecta, obligaĠia de a proteja úi obligaĠia de a aduce la îndeplinire.
Dacă în privinĠa primelor două obligaĠii se admite că acestea sunt în sarcina statelor indiferent
de natura drepturilor vizate, formularea pe care o foloseúte PIDESC atunci când vorbeúte
despre drepturile culturale pare să sugereze că statele nu ar avea úi cea de a treia obligaĠie. În
realitate, doctrina a arătat că obligaĠia de a aduce la îndeplinire nu trebuie desfiinĠată prin
simplul fapt că acesta nu se cere a fi îndeplinită imediat úi că implementarea poate fi făcută în
mod gradual, fără a pune sub semnul discuĠiei însăúi existenĠa unei obligaĠii în acest sens37.
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Comentariul general nr. 16 din 2005 privind egalitatea între femei úi bărbaĠi de a se bucura de
drepturile economice, sociale úi culturale (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/409/06/
PDF/G0640906.pdf?OpenElement).
37
A.P.M. Coomans, De Internationale Bescherming van het Recht op Onderwijs (The International
Protection of the Right to Education), Stichting NJCM Boekerij 20, Leiden/Maastricht, 1992, p. 32.
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O altă distincĠie este între obligaĠii de conduită úi obligaĠii de rezultat. ObligaĠiile de
conduită, active sau pasive, pozitive sau negative, se referă la comportamentul destinatarului
úi sunt caracterizate prin aceea că impun destinatarului o anumită conduită, activă sau pasivă,
pozitivă sau negativă. În principal, obligaĠiile statelor se divid în obligaĠii pozitive úi obligaĠii
negative, cele pozitive cerând acestuia să desfăúoare o anumită acĠiune, iar cele negative
impun ca acesta să se abĠină de la o anumită acĠiune. Este specific drepturilor civile úi politice
să impună statelor o conduită negativă úi, respectiv, cele economice, sociale úi culturale să
solicite la acĠiune din partea statului. Dacă această afirmaĠie este valabilă ca úi regulă
generală, nu înseamnă că nu există úi excepĠii, fiind drepturi din a doua categorie care pot să
reclame atât obligaĠii negative, cât úi obligaĠii pasive.
FaĠă de cele prezentate mai sus, se poate observa cu uúurinĠă faptul că protejarea
drepturilor economice, sociale úi culturale constituie un domeniu vulnerabil al protecĠiei
drepturilor fundamentale úi că aceste categorii de drepturi au fost multă vreme neglijate de
către state. Renaúterea lor úi a preocupărilor legate de eficientizarea mijloacelor lor de
protecĠie constituie o preocupare de dată relativ recentă úi se află în strânsă legătură cu
preocupările ONU în legătură cu promovarea úi protejarea diversităĠii culturale, ca resursă a
patrimoniului comun al umanităĠii. Cele susĠinute sunt, fără îndoială, confirmate úi de
adoptarea úi deschiderea spre semnare a Protocolului OpĠional la PIDESC úi de cele două
Comentarii generale, pe care Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale úi Culturale le-a
adoptat în anul 2009. Asupra acestora ne vom opri în cele ce urmează, pentru a ilustra tocmai
această evoluĠie.
III. Protocolul OpĠional al ONU la Pactul internaĠional privind drepturile
economice, sociale úi culturale: evoluĠie úi perspective
Protocolul OpĠional la Pactul internaĠional privind drepturile economice, sociale úi
culturale a fost adoptat la 10 decembrie 2008 în cadrul celei de a úaizeci úi treia sesiuni a
Adunării Generale a ONU, prin RezoluĠia A/RES/63/117, continuând în acest fel drumul
deschis de către UNESCO prin intermediul instrumentelor convenĠionale úi neconvenĠionale
adoptate în materia diversităĠii culturale către ceea ce înseamnă reformarea úi eficientizarea
protecĠiei drepturilor culturale, la nivelul NaĠiunilor Unite.
Ziua de 10 decembrie are o semnificaĠie aparte pentru OrganizaĠia NaĠiunilor Unite, în
general, úi pentru materia drepturilor omului, în special. Astfel, la 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a ONU, a adoptat DeclaraĠia universală a drepturilor omului, instrument ce a
avut marele merit de a furniza „un mod de înĠelegere comun” al drepturilor úi libertăĠilor
fundamentale la care face referire Carta ONU úi „de a servi tuturor popoarelor úi naĠiunilor
drept standard comun de înfăptuire”. De la acel moment, ziua de 10 decembrie este sărbătorită
drept ziua internaĠională a drepturilor omului38.
În conformitate cu art. 17, Protocolul OpĠional este deschis spre semnare tuturor statelor
care au semnat, ratificat sau aderat la Pactul internaĠional privind drepturile economice,
sociale úi culturale (1966, în vigoare din 1976)39. Ceremonia deschiderii spre semnare a avut
Pentru alte amănunte a se vedea, B. Selejan-GuĠan, L.-M. Crăciunean, op. cit., p. 102-103 úi B.
Selejan-GuĠan, ProtecĠia europeană a drepturilor omului, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureúti, p. 7-9.
39
România a semnat, la 27 iunie 1968 úi ratificat, la 9 decembrie 1974, Pactul internaĠional privind
drepturile economice, sociale úi culturale, prin Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974, úi a făcut două
38
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loc la 24 septembrie 2009, la New York, dată la care/ după care Protocolul a primit semnătura
a 35 de state (între 24 septembrie 2009 úi 12 iulie 201040 au semnat Protocolul: Argentina,
Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bolivia, Bosnia úi HerĠegovina, Chile, Congo, Republica
Democrată Congo, Ecuador, El Salvador, Finlanda, Gabon, Ghana, Guatemala, GuineeaBissau, Italia, Kazakhstan, Luxemburg, Madagascar, Mali, Mongolia, Muntenegru, Olanda,
Paraguay, Portugalia, Senegal, Slovacia, Slovenia, Insulele Solomon, Spania, Timorul de Est,
Togo, Ucraina úi Uruguay) úi a fost ratificat de către 3 state (Ecuador - 11 iunie 2010,
Mongolia - 1 iulie 2010 úi Spania - 23 septembrie 2010).
Protocolul OpĠional la Pactul internaĠional privind drepturile economice, sociale úi
culturale nu este încă în vigoare. Potrivit art. 18, acesta urmează să intre în vigoare în termen
de 3 luni de la data depozitării la Secretarul General al ONU a celui de al zecelea instrument
de ratificare sau aderare.
Scopul adoptării acestui instrument transpare cu uúurinĠă încă din Preambul său. Astfel,
reamintind faptul că toate statele membre ale Pactului internaĠional privind drepturile
economice, sociale úi culturale (PIDESC) s-au obligat odată cu semnarea acestuia, conform
art. 2 alin. (1), „să ia măsuri, individual úi prin asistenĠă úi cooperare internaĠională, în special
în domeniul economic úi tehnic, utilizând la maximum sursele lor disponibile, în scopul de a
ajunge treptat la deplina înfăptuire a drepturilor recunoscute în Pact, prin toate mijloacele
adecvate, inclusiv adoptarea de măsuri legislative în mod special”, Protocolul OpĠional la
PIDESC exprimă voinĠa concordantă a statelor părĠi la acesta de a face un nou pas pe calea
implementării úi protejării eficiente a acestor categorii de drepturi. În acest scop, statele
semnatare au apreciat că este importantă o reformare a mecanismului de implementare, în
sensul în care Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale úi Culturale să primească noi
atribuĠii ce vor fi detaliate în cele ce urmează.
Înainte de a face cuvenitele menĠiuni cu privire la noile atribuĠii ale Comitetului pentru
Drepturile Economice, Sociale úi Culturale41, reamintim că, potrivit prevederilor PIDESC, un
stat nu se angajează să ofere tuturor drepturilor enumerate un efect imediat, standardele după
care se apreciază îndeplinirea obligaĠiilor asumate în temeiul Pactului sunt diferite, deoarece
fiecare stat se confruntă cu probleme diferite úi beneficiază de resurse diferite. În plus,
mecanismul pe care Pactul îl prevede se limitează strict la procedura de raportare, statele fiind
obligate să prezinte rapoarte asupra stadiului implementării drepturilor menĠionate. Spre
deosebire de Pactul internaĠional privind drepturile civile úi politice (PIDCP), care beneficiază
pe lângă procedura de raportare úi de un sistem de plângeri interstatale úi unul de plângeri
declaraĠii la semnare úi respectiv la ratificare, vizând cuprinsul art. 26 alin. (1); respectiv a afirmat
principiul potrivit căruia convenĠiile al căror scop vizează întreaga comunitate internaĠională ar trebui
lăsate deschise spre semnare tuturor statelor lumii. A se vedea, pentru amănunte privind declaraĠiile
României cu prilejul semnării úi, respectiv, ratificării Pactului (http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en#EndDec). România nu este, până în prezent, úi unul dintre statele semnatare ale Protocolului OpĠional la PIDESC. În cele ce urmează ne vom
referi la Pactul internaĠional privind drepturile economice, sociale úi culturale folosind abrevierea
PIDESC.
40
Pentru datele concrete úi situaĠia particulară a fiecăruia dintre statele menĠionate, a se vedea
(http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en).
41
Ori de câte ori ne vom referi, în prezentul articol, la Comitetul pentru Drepturile Economice,
Sociale úi Culturale, vom folosi formularea Comitetul.
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individuale, PIDESC apare ca fiind limitat din punct de vedere al pârghiilor menite să asigure
respectarea efectivă a drepturilor enunĠate în cuprinsul său.
Ceea ce va aduce nou Protocolul OpĠional la PIDESC, după intrarea lui în vigoare, este
tocmai extinderea úi eficientizarea acestui mecanism de protecĠie. Reformare mecanismului de
protecĠie presupune următoarele trei modalităĠi concrete de acĠiune: 1. instituirea procedurii
comunicărilor individuale (art. 1-9 din Protocolul OpĠional); 2. instituirea procedurii
comunicărilor interstatale (art. 10 din Protocolul OpĠional) úi 3. instituirea procedurii de
informare, atunci când există date că un stat parte realizează grave úi sistematice încălcări ale
drepturilor economice, sociale úi culturale (art. 11-13 din Protocolul OpĠional).
a) Procedura comunicărilor individuale (art. 1-9 din Protocolul OpĠional la PIDESC) se
referă la competenĠa Comitetului de a primi úi discuta comunicările depuse de către indivizi
ori în numele unor indivizi sau ale unor grupuri de indivizi, aflaĠi(te) sub jurisdicĠia unui stat
parte úi care se pretind a fi victime ale încălcării oricărui drept economic, social sau cultural
prevăzut de Pact, de către acel stat parte. Această procedură se activează în momentul în care
un stat parte la PIDESC devine parte úi la Protocolul OpĠional la PIDESC. Calitatea de stat
parte la Protocol, a statului vizat de Protocol, este o condiĠie de admisibilitate a comunicării.
În privinĠa subiecĠilor ce au dreptul de sesizare a Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale úi Culturale, art. 2 enunĠă faptul că aceste comunicări pot să provină din partea
unor indivizi or pot să fie făcute în numele unor indivizi sau ale unor grupuri de indivizi,
aflaĠi(te) sub jurisdicĠia unui stat parte la PIDESC.
CondiĠiile esenĠiale de admisibilitate, sunt prevăzute în art. 2 úi 3 ale Protocolului, unele
fiind menĠionate expres într-o formă pozitivă, iar altele fiind deduse, pe cale indirectă, prin
negativarea cauzelor de inadmisibilitate. Ele sunt foarte asemănătoare cu cele prevăzute de
ConvenĠia europeană a drepturilor omului pentru admisibilitatea unei cereri la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului42.
Astfel, în prima categorie sunt încadrate condiĠiile cuprinse în art. 2 úi în alin. (1) al art. 3
respectiv:
1. calitatea de victimă;
2. existenĠa unei violări a unui drept economic, social sau cultural prevăzut de PIDESC;
3. violarea să provină din partea statului parte la convenĠie sub jurisdicĠia căruia se află
respectivul subiect cu drept de sesizare;
4. în cazul în care comunicarea este adresată în numele unui individ sau al unui grup de
indivizi trebuie să existe consimĠământul acestora la promovarea acelei comunicări, cu
excepĠia situaĠiei în care cel care promovează acĠiunea poate să dovedească importanĠa
promovării acesteia, chiar în lipsa consimĠământului celui vizat;
CondiĠiile din cea de a doua categorie rezultă din dispoziĠiile alin. (2) al aceluiaúi art. 3,
respectiv:
5. epuizarea tuturor căilor de recurs interne43, cu excepĠia situaĠiei în care se face dovada
că acestea s-au prelungit într-un mod considerat nerezonabil;

42

A se vedea pentru amănunte privind condiĠiile de admisibilitate a unei cereri la Curtea Europeană
a Drepturilor Omului, B. Selejan-GuĠan, ProtecĠia europeană..., op. cit., p. 56-62.
43
Este o condiĠie considerată firească în dreptul internaĠional, în aúa măsură încât se vorbeúte despre
un caracter cutumiar al acesteia úi o modalitate prin care este protejată suveranitatea statelor împotriva
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Acesta este o condiĠie ce trebuie dovedită de reclamant cu ocazia depunerii comunicării úi
este esenĠial ca, pe conĠinut, obligaĠia de epuizare a tuturor căilor de recurs interne să vizeze
invocarea în faĠa instanĠelor naĠionale a aceloraúi drepturi prevăzute de Pact, menĠionate úi în
comunicarea adresată Comitetului. Problema pe care o considerăm importantă este legată de
interpretarea noĠiunii de „cale de recurs internă”. FaĠă de împrejurarea că în materia drepturilor economice, sociale úi culturale sunt considerate măsuri adecvate úi cele de natură administrativă, apreciem că, pentru aplicarea protocolului úi în măsura în care un ultim recurs în
faĠa unei instanĠe naĠionale nu este prevăzut, că úi plângerile úi sesizările adresate
ombudsmanului, avocatului poporului etc. pot fi încadrate în categoria recursurilor efective,
deúi dacă ar fi să luăm ca úi punct de referinĠă sistemul CEDO de protecĠie, acestea nu întrunesc condiĠiile pentru a fi calificate ca úi recurs efectiv44. Textul stabileúte úi o excepĠie, úi
anume situaĠia în care se face dovada că aceste căi de recurs s-au prelungit într-un mod considerat nerezonabil.
6. să nu fi trecut 1 an de la data la care au fost epuizate toate căile de recurs interne, cu
excepĠia situaĠiei în care se poate face dovada că nu a fost posibilă depunerea acestei aplicaĠii
în termenul limită prevăzut;
Spre deosebire de sistemul european care prevede un termen de 6 luni de la data deciziei
interne definitive, ori de sistemul de protecĠie conceput de PIDCP care nu condiĠionează
introducerea plângerii de vreun termen, sistemul conceput de Protocolul opĠional la PIDESC
condiĠionează introducerea comunicării de termenul de 1 an de la data la care au fost epuizate
căile de recurs interne. Formularea folosită confirmă cele de mai sus în sensul că sunt vizate úi
procedurile de natură administrativă. În timp ce în sistemul european în care aceste sesizări úi
plângeri nu constituie recursuri efective, se stabileúte ca úi dată, de la care începe să curgă
termenul de 6 luni, data deciziei interne definitive, în cazul PIDESC, data de la care curge
termenul de 1 an este cea de la care au fost epuizate toate căile de recurs interne, cu excepĠia
situaĠiei în care se poate face dovada că nu a fost posibilă depunerea acestei aplicaĠii în
termenul limită prevăzut.
7. să nu fie vorba despre fapte care au avut loc înainte de intrarea în vigoare a Protocolului
OpĠional faĠă de statul parte, cu excepĠia situaĠiei în care este vorba despre fapte care au
început să fie comise înainte de intrarea în vigoare, dar a căror derulare a continuat după
intrarea în vigoare;
8. cauza să nu fi fost examinată anterior de către Comitet, să nu fi fost sau să nu fie examinată sub o altă procedură internaĠională de investigare sau soluĠionare;
În ceea ce priveúte această condiĠie, ea vizează, de fapt, două aspecte úi anume: autoritatea
de lucru judecat úi respectiv „litispendenĠa internaĠională” úi încearcă să evite ca aceeaúi cauză
să fie judecată de mai multe ori respectiv de către mai multe instanĠe internaĠionale, fapt ce ar
putea decurge din identitatea de reglementare úi suprapunerea sistemelor de protecĠie a
drepturilor omului.
9. să nu fie incompatibilă cu prevederile convenĠiei;
Această condiĠie vizează compatibilitatea care trebuie să existe între comunicare úi
dispoziĠiile PIDESC, în sensul în care din punct de vedere material (ratione materiae)
comunicarea trebuie să se refere la un drept protejat de Pact.
unor proceduri internaĠionale intempestive. A se vedea în acest sens, B. Selejan-GuĠan, ProtecĠia
europeană…, op. cit., p. 56.
44
Pentru explicarea noĠiunii de „cale de recurs internă”, în sensul ConvenĠiei europene a drepturilor
omului, a se vedea, B. Selejan-GuĠan, ProtecĠia europeană…, op. cit., p. 57-58.
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10. să nu fie nefondată, insuficient dovedită sau exclusiv bazată pe rapoarte diseminate de
mass-media;
11. să nu fie abuzivă;
Comunicarea nu trebuie să vizeze scopuri contrare celor care au fost avute în vedere la
adoptarea Pactului úi a Protocolului său opĠional sau chiar folosirea úicanatorie a dreptului de
a înainta o comunicare în faĠa Comitetului.
12. să nu fie anonimă sau neefectuată în scris.
Procedura de soluĠionare a unei comunicări individuale. Din punct de vedere procedural, Comitetul poate să nu soluĠioneze comunicarea atunci când constată că autorul acesteia
nu a suferit un prejudiciu suficient de important, cu excepĠia situaĠiei în care acesta consideră
că sunt vizate probleme serioase, de importanĠă generală.
Există posibilitatea ca, imediat după primirea comunicării úi până a trece la soluĠionarea ei,
Comitetul să indice statului parte împotriva căruia s-a făcut comunicarea să ia măsuri
provizorii în scopul de a fi evitate posibile daune ireparabile pentru victimă sau victimele
pretinsei violări. Luarea de măsuri provizorii nu are semnificaĠia unei decizii privind
admisibilitatea sau a unei decizii privind fondul cauzei.
În cazul în care Comitetul consideră că sunt îndeplinite toate condiĠiile de admisibilitate în
privinĠa comunicării, acesta va aduce comunicarea în atenĠia statului parte vizat. Aducerea la
cunoútinĠă se va face în mod confidenĠial. În termen de 6 luni statul vizat trebuie să depună, în
scris, explicaĠiile sau declaraĠiile de clarificare a situaĠiei invocate, precum úi eventualele
remedii pe care le-a folosit.
Comitetul va putea folosi bunele sale oficii pentru ca părĠile implicate să soluĠioneze în
mod amiabil comunicarea. În cazul în care părĠile cad de acord asupra soluĠionării amiabile,
procedura de examinare a comunicării se finalizează.
Dacă părĠile nu cad de acord asupra soluĠionării amiabile, Comitetul va examina
comunicarea, în baza art. 2 al Protocolului, Ġinând cont de toate documentele transmise de
părĠile implicate. Comitetul poate să consulte, atunci când este necesar, orice alte documente
relevante provenite de la organele NaĠiunilor Unite, agenĠiile sale specializate, fondurile, programele sau mecanismele sale ori de la alte organizaĠii internaĠionale, inclusiv cele din sistemele regionale de protecĠie a drepturilor omului, precum úi orice observaĠii sau comentarii ale
statului parte vizat. Examinarea comunicării se va face în úedinĠe nepublice, închise.
Cu prilejul examinării comunicărilor, în temeiul Protocolului, Comitetul va lua în
considerare caracterul rezonabil al paúilor pe care un stat poate să-i facă în implementarea
drepturilor prevăzute de PIDESC úi faptul că statele dispun de o paletă largă de măsuri
politice pentru implementarea acestora.
După examinare, Comitetul va transmite părĠilor implicate comentariile, opiniile sau eventualele sale recomandări. Statul parte este obligat, în temeiul art. 9 parag. 2 din Protocol, ca în
termen de 6 luni să comunice, în scris Comitetului, măsurile úi acĠiunile pe care le-a luat,
respectiv, le-a întreprins în scopul realizării opiniilor úi a recomandărilor Comitetului. De
asemenea, Comitetul poate să solicite statului parte să transmită informaĠii suplimentare cu
privire la modul în care cel din urmă a pus în practică recomandările celui dintâi úi chiar să
solicite statului parte să detalieze aceste aspecte úi în raportul pe care acesta îl depune în
temeiul art. 16 úi art. 17 al PIDESC.
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b) Procedura comunicărilor interstatale (art. 10 din Protocolul OpĠional la PIDESC) se
referă la competenĠa Comitetului de a primi, din partea unui stat parte la protocol, o
comunicare privind un alt stat parte la protocol, în legătură cu neîndeplinirea, de către acesta
din urmă, a unor obligaĠii asumate în temeiul Pactului.
Comunicările în temeiul art. 10 pot fi trimise Comitetului úi soluĠionate de către acesta
numai dacă statele implicate au făcut o declaraĠie prin care au recunoscut competenĠa
Comitetului. DeclaraĠia va fi depozitată la Secretatul General al ONU úi va fi transmisă, în
copie, tuturor statelor părĠi la Protocol. DeclaraĠia poate fi retrasă oricând, prin notificare
adresată Secretarului General, însă retragerea nu va putea afecta cauzele care se află deja pe
rolul Comitetului, la data la care se face declaraĠia de retragere. ConsecinĠa retragerii este
aceea că din momentul în care declaraĠia de retragere a fost înregistrată la Secretarul General,
nicio comunicare vizând statul retractat nu va mai putea face obiectul soluĠionării de către
Comitet. Retragerea declaraĠiei va putea fi retractă, oricând statul parte putând să facă o nouă
declaraĠie de acceptare a competenĠei Comitetului în temeiul art. 10 parag. 1.
Procedura propriu-zisă este descrisă la parag. 1 al art. 10 úi constă, în esenĠă, în paúii pe
care îi vom prezenta în cele ce urmează. Astfel, în cazul în care un stat parte la protocol
consideră că un alt stat parte la protocol nu îúi îndeplineúte obligaĠiile asumate în temeiul
Pactului, poate, printr-o comunicare scrisă, să aducă această problemă în atenĠia celui din urmă
úi poate, dacă statul consideră necesar, să informeze úi Comitetul despre această chestiune.
Statul care primeúte comunicarea are la dispoziĠie 3 luni pentru a răspunde, în scris,
solicitantului, a clarifica úi a oferi explicaĠii cu privire la aspectele vizate de comunicare, fiind
de preferat ca acest răspuns să cuprindă, în măsura în care este posibil, úi referiri la
procedurile úi remediile folosite, de către statul vizat de această comunicare, pentru ameliorarea situaĠiei.
Dacă în termen de 6 luni de la data primirii comunicării iniĠiale părĠile nu reuúesc să-úi
soluĠioneze diferendul, oricare dintre ele va putea înainta comunicarea Comitetului printr-o
notificare adresată acestuia úi celuilalt stat implicat. Comitetul va soluĠiona cauza numai după
ce se va asigura că, în privinĠa respectivei chestiuni, toate căile interne au fost invocate úi
epuizate, cu excepĠia situaĠiei în care aplicarea acestora se prelungeúte într-un mod
nerezonabil úi va putea să procedeze la folosirea bunelor sale oficii, în scopul de a încerca o
soluĠionare amiabilă a cauzei.
ùedinĠele Comitetului sunt închise, statele implicate putând fi rugate să furnizeze úi
informaĠii suplimentare. PărĠile vor avea dreptul să fie reprezentate în faĠa Comitetului, să
facă precizări, scrise úi/sau orale.
SoluĠionarea comunicării de către Comitet se face în cel mai scurt timp úi se finalizează cu
un raport. Raportul constituie actul final al Comitetului, atunci când părĠile au ajuns la un
acord, în urma bunelor oficii efectuate úi când el se va mărgini la expunerea faptelor úi soluĠia
adoptată, precum úi în cazul în care Comitetul procedează la soluĠionare în lipsa unei
soluĠionări amiabile, caz în care raportul va face referire la împrejurările de fapt úi va avea
ataúate precizările scrise úi înregistrarea precizărilor orale ale părĠilor. Dacă Comitetul
consideră necesar, în cel din urmă caz, va ataúa úi orice păreri pe care le va considera
relevante. Raportul se comunică statelor părĠi implicate.
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c) Procedura de informare (art. 11-13 din Protocolul OpĠional la PIDESC) se referă la
posibilitatea pe care o are Comitetul, atunci când primeúte date cu privire la grave úi
sistematice violări ale drepturilor economice, sociale úi culturale de către un stat parte la Pact
úi care i-a recunoscut competenĠa45, în temeiul art. 11 din Protocol, să invite statele să
coopereze la examinarea informaĠiilor primite. Pentru realizarea acestui obiectiv Comitetul
poate să solicite statului/statelor vizat/vizate, depunerea de observaĠii.
Luând în considerare observaĠiile statelor părĠi, precum úi orice alte informaĠii care se
dovedesc a fi relevante, Comitetul poate să decidă ca unul sau mai mulĠi dintre membrii săi să
realizeze o informare úi să raporteze, urgent, rezultatele acesteia. Atunci când există
împuternicire úi cu consimĠământul statului parte, informarea poate să includă úi vizite pe
teritoriul statului vizat.
Procedura va fi confidenĠială úi va trebui să aibă, pentru toate etapele sale de desfăúurare,
consimĠământul statului vizat. Ea se va finaliza prin concluzii în care vor fi detaliate
împrejurările constatate, comentariile úi eventualele recomandări ale Comitetului. În termen
de 6 luni de la primirea acestor concluzii, comentarii úi recomandări, statul vizat va transmite
Comitetului propriile observaĠii cu privire la cele constatate.
După epuizarea actelor specifice acestei proceduri Comitetul poate, dacă există úi acordul
statului vizat, să includă un rezumat al celor constatate, în raportul său anual. În temeiul
art. 15 din Protocol, Comitetul este obligat ca, în raportul său anual, să includă un sumar al
activităĠilor desfăúurate în temeiul Protocolului úi poate cere statului vizat, ca în îndeplinirea
obligaĠiilor sale sub imperiul dispoziĠiilor art. 16 úi art. 17 din Pact, să cuprindă în raportul
vizat de aceste dispoziĠii, detalii cu privire la măsurile luate ca urmate a procedurii de
informare desfăúurate.
Modificările pe care Protocolul le aduce în ceea ce priveúte eficacitatea mecanismului
instituit sunt completate úi prin explicaĠiile pe care, în strânsă legătură cu reforma realizată,
Comitetul le-a adoptat sub forma a două comentarii generale, în anul 2009. Aceste două
comentarii generale detaliază problemele legate de discriminare úi respectiv de modul în care
trebuie înĠeles dreptul de a participa la viaĠa culturală.
Comentariul general nr. 20 din 10 iunie 2009 privind interdicĠia discriminării în materia
drepturilor economice, sociale úi culturale art. 2 parag. 246 pleacă de la premisa că
discriminarea este cea care afectează eficacitatea drepturilor economice, sociale úi culturale,
creúterea economică nefiind prin natura ei capabilă să conducă automat la dezvoltarea
durabilă úi protejarea acestor drepturi. Grupurile vulnerabile au continuat, chiar în condiĠiile
unei dezvoltări economice, să fie Ġinta inegalităĠilor socio-economice perpetuate de-a lungul
timpului.
Comentariul subliniază că eliminarea discriminării în materia drepturilor economice,
sociale úi culturale constituie o obligaĠie imediată ce transpare din textul Pactului úi că statele
parte trebuie să garanteze exercitarea drepturilor fără nici un fel de discriminare, fie că este
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Recunoaúterea competenĠei se va face printr-o declaraĠie ce va viza aplicarea art. 11, declaraĠie ce
va putea fi retrasă oricând printr-o notificare adresată Secretarului General al ONU.
46
Comentariul general nr. 20 din 10 iunie 2009 privind interdicĠia discriminării în materia
drepturilor economice, sociale úi culturale art. 2 parag. 2 poate fi consultat, în limba engleză, la
următoarea adresă (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm).
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vorba despre o discriminare formală47 sau substanĠială48, de una directă49 sau de una indirectă50 sau chiar de discriminare sistemică51.
AdmiĠând faptul că natura discriminării, ca úi criteriile după care aceasta se poate produce,
variază de-a lungul timpului – în aúa fel încât formularea flexibilă „úi orice alte criterii”
urmează să fie una care va asigura adaptabilitatea Pactului la realităĠile existente – textul
comentariului interpretează toate criteriile pe baza cărora se pot opera, în prezent, discriminări
úi care, pe cale de consecinĠă, sunt interzise. Prezintă însă relevanĠă, pentru studiul nostru,
interpretarea dată de Comitet în privinĠa religiei úi a folosirii limbii.
Discriminarea pe criteriul limbii sau a accentului regional este, foarte des, strâns legată de
tratamentul inegal pe criterii de naĠionalitate sau origine etnică. Barierele lingvistice pot pune
în pericol realizarea multora dintre drepturile prevăzute de PIDESC, inclusiv dreptul de a
participa la viaĠa culturală, aúa cum acesta este garantat de art. 15 al Pactului. De aceea,
informaĠiile legate de serviciile publice úi bunuri, de exemplu, trebuie să fie disponibile, în
măsura în care este posibil, úi în limba vorbită de minorităĠi, iar statele părĠi trebuie să asigure
că orice solicitări de cunoaútere a limbii, atunci când este vorba despre angajare úi educaĠie, au
la bază criterii rezonabile úi obiective.
În privinĠa religiei, comentariul vorbeúte despre interdicĠia discriminării pe criteriul practicării unei anumite religii sau convingeri, inclusiv adoptarea unei atitudini atee, practicare ce
se poate efectua în public sau privat, prin rugăciune sau observare, prin practică sau învăĠătură
de specialitate. De exemplu, discriminarea se poate ivi atunci când persoanelor aparĠinând
unor religii minoritare le este negat dreptul de acces, în condiĠii egale, în universităĠi, locuri de
muncă sau servicii medicale din cauza orientării lor religioase.
Implementarea naĠională a interdicĠiei oricărei discriminări presupune, din partea statelor,
nu numai obligaĠia de a se abĠine de la acĠiuni discriminatorii, ci úi luarea de măsuri concrete,
deliberate úi orientate către adevăratele probleme, în aúa măsură încât discriminarea în
exercitarea drepturilor economice, sociale úi culturale să fie eliminată. În mod concret, statele
trebuie să adopte măsuri legislative anti-discriminare, acestea fiind absolut obligatorii în
aprecierea respectării dispoziĠiilor art. 2 parag. 2 al PIDESC, măsuri ce trebuie să fie orientate
atât spre combaterea discriminării formale, cât úi a celei substanĠiale úi care trebuie să fie
adaptate periodic la realităĠile concrete. Măsurile legislative trebuie completate de politici,
Discriminarea formală se referă la asigurarea de către statul parte a unei constituĠii, a unor legi úi a
unor politici nediscriminatorii, pe criteriile prohibite.
48
Discriminarea substanĠială este eliminată, în practică, dacă statul acordă suficientă atenĠie grupurilor de indivizi care suferă discriminări înrădăcinate istoric sau prejudicii persistente. Statele părĠi trebuie să adopte imediat măsurile necesare pentru a preveni, diminua sau elimina condiĠiile úi atitudinile
care cauzează sau perpetuează discriminarea de facto.
49
Discriminarea directă apare atunci când un o persoană este tratată în mod diferit faĠă de o altă
persoană, pe criteriile prohibite de lege, deúi cele două se găsesc într-o situaĠie identică.
50
Discriminarea indirectă are în vedere acele situaĠii în care legi, politici sau practici care în
aparenĠă au un caracter neutru, în realitate au un impact disproporĠionat asupra titularilor drepturilor
prevăzute de Pact.
51
Discriminarea sistemică este considerată a fi adânc înrădăcinată în comportamentul social úi
organizaĠional, se manifestă de multe ori sub forma de discriminare indirectă úi este definită la pct. 11 al
Comentariului menĠionat în următorii termeni: „existenĠa unor reguli juridice, politici practici sau atitudini culturale predominante, în sfera publică úi/sau în cea privată, ce creează o situaĠie relativ dezavantajoasă pentru unele grupuri úi privilegii pentru altele”.
47

Laura-Maria CRàCIUNEAN

31

planuri úi strategii anti-discriminare ce trebuie să se regăsească inclusiv la nivel educaĠional,
unde principii precum egalitatea, non-discriminarea, promovarea dialogului úi a toleranĠei
trebuie să fie constante de bază. Statele trebuie să adopte o abordare activă care să conducă la
eliminarea discriminării sistemice úi a segregării, chestiuni care se traduc, în planul repartizării resurselor, prin alocarea unor resurse superioare grupurilor care, în mod tradiĠional, au
fost neglijate. La toate acestea se adaugă úi crearea de instituĠii úi mecanisme care să se ocupe
efectiv de eliminarea úi combaterea discriminării, fie că este vorba despre instituĠii judiciare,
autorităĠi administrative, ombudsman etc. singura condiĠie fiind aceea ca ele să fie accesibile
tuturor, fără discriminare.
Constituie un punct de reper, deloc de neglijat, úi Comentariul general nr. 21 din 21
decembrie 2009 privind dreptul de a participa la viaĠa culturală52, al Comitetului pentru
Drepturile Economice, Sociale úi Culturale. Acest instrument este menit să clarifice o serie de
aspecte privind conĠinutul dreptului de a participa la viaĠa culturală, úi are un rol important
atât în interpretarea Pactului úi a Protocolului cât úi a altor instrumente convenĠionale úi
neconvenĠionale din domeniul cultural, în special cele elaborate în cadrul UNESCO.
Ne vom opri, în cele ce urmează, la câteva dintre elementele sale de conĠinut.
În primul rând, ne-au reĠinut atenĠia dispoziĠiile de început ale Comentariului. Acestea se
referă la drepturile culturale pe care le califică ca úi parte integrantă a drepturilor omului, fiind
universale, indivizibile úi interdependente. Promovarea úi protecĠia drepturilor culturale constituie un element esenĠial în menĠinerea úi protejarea demnităĠii umane úi a unei interacĠiuni
pozitive între indivizi úi comunităĠi, în condiĠiile unei lumi diverse úi multiculturale.
Referindu-se la dreptul de a participa la viaĠa culturală, se apreciază că acesta este strâns
legat de celelalte drepturi conĠinute în art. 15 al PIDESC úi este, de asemenea, recunoscut úi
de DeclaraĠia universală a drepturilor omului. Dreptul de a participa la viaĠa culturală este
calificat, de textul comentariului, ca o libertate. Statele au atât obligaĠii de abĠinere (de
exemplu, obligaĠia de a nu interveni în exercitarea practicilor culturale, în accesul la bunurile
sau serviciile culturale), cât úi obligaĠii pozitive (de exemplu, asigurarea condiĠiilor necesare
participării, facilitarea úi promovarea vieĠii culturale sau accesul la bunurile culturale). Decizia unei persoane de a participa sau nu la viaĠa culturală, în mod individual sau în asociere cu
alte persoane, constituie o opĠiune culturală úi trebuie recunoscută, respectată úi protejată în
temeiul principiului egalităĠii. Drepturile culturale pot fi exercitate, în egală măsură,
individual, împreună cu alĠii sau în interiorul unei comunităĠi sau al unui grup.
În ceea ce priveúte noĠiunea de „cultură”, comentariul o califică drept un proces viu,
istoric, dinamic úi în permanentă evoluĠie, cu un trecut, un prezent úi un viitor. FaĠă de o astfel
de calificare, Comitetul consideră că, în scopul implementării art. 15 parag. 2 al PIDESC,
noĠiunea de cultură include: moduri de viaĠă, limbă, literatură scrisă úi orală, muzică úi
cântece, comunicare non-verbală, religie úi sisteme de credinĠe, rituri, ceremonii, sporturi úi
jocuri, metode de producĠie sau tehnologii, medii create natural sau artificial, feluri de
mâncare, îmbrăcăminte úi aúezări, arte, obiceiuri úi tradiĠii prin intermediul cărora indivizii úi
grupurile de indivizi ori comunităĠile îúi găsesc forme de exprimare. Se observă folosirea unei
definiĠii a culturii mult mai cuprinzătoare decât cea inserată în DeclaraĠia Universală a
UNESCO privind diversitatea culturală (2001)53.
52

Comentariul general nr. 21 din 21 decembrie 2009 privind dreptul de a participa la viaĠa culturală
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm).
53
În DeclaraĠia Universală a UNESCO privind Diversitatea Culturală (2001) cultura este definită în
următorii termeni: „un set de caracteristici distinctive de natură spirituală, materială, intelectuală úi
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Referindu-se la diversitatea culturală, comentariul apreciază că aceasta este un imperativ
etic inseparabil de respectul pentru demnitatea umană úi implică un ataúament úi o obligaĠie în
sensul protecĠiei úi deplinei implementări a drepturilor culturale úi, pe cale de consecinĠă, úi a
dreptului de a participa la viaĠa culturală.
Ni s-au părut remarcabile acele paragrafe ale comentariului ce implică fenomenul
globalizării. Deúi acesta a fost văzut ca úi creare a unei culturi mondiale, el nu a făcut decât să
pună culturile în legătură una cu cealaltă úi în poziĠia de a dialoga, de a găsi soluĠii pentru
acomodarea diferenĠelor, înlăturând, în acest mod, graniĠele teritoriale dintre culturi. Prin
această apropiere fără precedent a culturilor, globalizarea le-a pus, în acelaúi timp, în situaĠia
de a-úi apăra propria identitate. FaĠă de toate aceste aspecte, statele trebuie să fie conútiente de
faptul că activităĠile culturale, bunurile úi serviciile au în egală măsură o dimensiune
economică, dar úi una culturală, cea din urmă conferindu-le identitate, valoare úi semnificaĠie,
netrebuind să fie tratate ca având exclusiv valoare comercială.
IV. Concluzii
FaĠă de cele prezentate mai sus, credem că sunt utile câteva concluzii. În primul rând, în
lumina noilor reglementări, drepturile economice, sociale úi culturale încep să-úi piardă
încetul cu încetul statutul de „Cenuúăreasă a drepturilor omului”, ele aflându-se în centrul
preocupărilor concrete, dar úi abstracte, ale statelor. Viitoarea intrare în vigoare a Protocolului
OpĠional la PIDESC va continua evoluĠia pe care protecĠia drepturilor culturale a cunoscut-o
odată cu concretizarea convenĠională a preocupărilor UNESCO în materia diversităĠii
culturale úi a diversităĠii culturale de expresie.
Introducerea comunicărilor individuale sub imperiul Protocolului OpĠional la PIDESC úi
formularea unor condiĠii de admisibilitate asemănătoare celor din sistemul european de
protecĠie a drepturilor omului va transforma pe cel din urmă într-o sursă de inspiraĠie úi model
pentru cel dintâi, atât în ceea ce priveúte interpretarea condiĠiilor de admisibilitate, cât úi în
ceea ce priveúte interpretarea conĠinutului drepturilor.
În plus, Comentariul nr. 21 din 2009 al Comitetului privind dreptul de a participa la viaĠa
culturală aduce numeroase lămuriri în privinĠa conĠinutului, naturii juridice úi a modului în
care statele trebuie să se raporteze la protecĠia acestuia.
Considerăm, de asemenea, extrem de utilă distincĠia, pe care doctrina de specialitate, a
făcut-o între „drepturi culturale în sens larg” úi „drepturi culturale în sens restrâns”. În sens
restrâns, prin drepturi culturale sunt vizate acele drepturi care se referă în mod explicit la
cultură, respectiv cele prevăzute de art. 27 al DeclaraĠiei universale a drepturilor omului úi art.
15 din Pactul internaĠional privind drepturile economice, sociale úi culturale, iar în sens larg
sunt avute în vedere drepturile menĠionate mai sus, dar úi alte drepturi civile, politice, sociale
sau economice care au o legătură cu cultura (ca de exemplu, libertatea religiei, libertatea de
expresie, libertatea de asociere sau dreptul la educaĠie). De asemenea, împărĠirea, pe trei
categorii pe care P. Meyer-Bisch o face drepturilor culturale este una extrem de utilă úi pune
foarte bine în evidenĠă caracterul dinamic al culturii, permanenta sa redefinire úi evoluĠie.

emoĠională, aparĠinând unei societăĠi sau unui grup, care cuprinde alături de artă úi literatură úi moduri
de viaĠă, de a trăi împreună, sisteme de valori, tradiĠii úi credinĠe”.

