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DrDrDrDrDrepepepepepturile omului: oturile omului: oturile omului: oturile omului: oturile omului: o
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Protecţia şi promovarea drepturilor
omului este o caracteristică a

fiecărei acţiuni a Consiliului Europei,
al cărui sediu se află la Strasbourg şi

care elaborează politici comune ca
răspuns la problemele societăţii ce

apar în statele membre.

Consiliul Europei, prima organizaţie politică euro-

peană, a luat naştere la Londra, în mai 1949, la patru ani

după crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite, din ruinele şi

actele de barbarie ale celui de-al doilea război mondial.

Voinţa politică a statelor fondatoare de a realiza unitatea

între membrii săi s-a cristalizat în jurul următorului

obiectiv: “să apere şi să promoveze idealurile şi principiile

care sunt patrimoniul lor comun şi să favorizeze progre-

sul lor economic şi social” (articolul 1 al Statutului).

Statutul Organizaţiei este, de asemenea, fundamentat

de o manieră explicită pe respectarea drepturilor omului

şi a preeminenţei dreptului. Este vorba de protejarea şi

promovarea continuă a demnităţii şi libertăţii individului

în cadrul statului de drept, care trebuie permanent

consolidat. Statutul merge şi mai departe, deoarece

prevede că încălcările grave ale drepturilor omului pe

care le comit statele membre ale Organizaţiei constituie

motive de suspendare sau excludere.

O etapă istorică a început în 1948 odată cu adoptarea

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care pro-

clamă universalitatea şi indivizibilitatea drepturilor

omului. În ceea ce îl priveşte, Consiliul Europei şi-a

îndeplinit angajamentele în domeniul drepturilor omului

prin adoptarea, în 1950, a Convenţiei europene a dreptu-

rilor omului, a cărei ratificare a devenit o condiţie de

aderare la Organizaţie. În 1961 a fost adoptat echivalentul
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Conventiei în domeniul drepturilor economice şi sociale:

Carta socială europeană.

La 50 de ani de la crearea sa, misiunea Consiliului

Europei şi-a păstrat întreaga sa relevanţă. Aceasta a

cunoscut o importanţă crescândă odată cu schimbările

spectaculoase intervenite în Europa Centrală şi de Est

începând cu sfârşitul anilor ’80. Consiliul Europei şi-a dublat

propria activitate în vederea sprijinirii efortului noilor state

membre, precum şi al statelor candidate în perioada

tranziţiei şi a consolidării democratice. Organizaţie veritabil

paneuropeană, aceasta numără, în acest an 1999, 41 de

state membre şi rămâne deschisă pentru noi membri, cu

condiţia ca aceştia sa fie state democratice.

Prin activitatea sa în domeniul drepturilor omului
si cu ajutorul conventiilor si celorlalte instrumente
legislative, Consiliul Europei urmareste:

I protejarea drepturilor civile şi politice, graţie procedu-

rilor prevăzute de Convenţia europeană a drepturilor

omului

I protejarea drepturilor sociale şi economice prin

mecanismul Cartei sociale europene

I protejarea persoanelor private de libertate, prin

intermediul vizitelor efectuate de Comitetul european

pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamen-

telor inumane sau degradante

I protejarea drepturilor minorităţilor naţionale prin

intermediul Convenţiei-cadru pentru protecţia

minorităţilor naţionale

I promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei (Comitetul

director pentru egalitate între femei şi bărbaţi)

I combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului

şi intoleranţei (Comisia europeană împotriva rasismu-

lui şi intoleranţei)

I consolidarea libertăţii de exprimare şi de informare

prin mijloacele de comunicare în masă şi libera

circulaţie a ideilor şi informaţiilor dincolo de frontiere.
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Luxemburg
“Fosta Republică

Iugoslavă a
Macedoniei”

Malta
Moldova
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Rusia
San Marino
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Turcia
Ucraina
Ungaria

Statele membre
ale Consiliului Eurale Consiliului Eurale Consiliului Eurale Consiliului Eurale Consiliului Europeiopeiopeiopeiopei
la 1 mai 1999

Albania
Andora
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehă
Cipru
Croaţia
Danemarca
Elveţia
Estonia
Finlanda
Franţa
Georgia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania



7

Consiliul Europei ºi protecþia drepturilor omului

AAAAActivităţi desfăşurctivităţi desfăşurctivităţi desfăşurctivităţi desfăşurctivităţi desfăşuratatatatateeeee
în baza conîn baza conîn baza conîn baza conîn baza convvvvvenţiilorenţiilorenţiilorenţiilorenţiilor

Convenţiile referitoare la drepturile omului constituie

un arsenal juridic indivizibil şi complementar, care are la

bază diverse mecanisme de control.

ConConConConConvvvvvenţia eurenţia eurenţia eurenţia eurenţia europeanăopeanăopeanăopeanăopeană
a dra dra dra dra drepepepepepturilor omuluiturilor omuluiturilor omuluiturilor omuluiturilor omului

Cutezanţa inovatoare a acestei Convenţii, cea mai

importantă a Consiliului Europei, a fost aceea a stabilirii

unui sistem internaţional permanent de protecţie care să

permită, pentru prima dată, transpunerea efectivă în

practică a drepturilor omului.

În baza acestei Convenţii, intrată în vigoare în 1953,

statele părţi garantează drepturile fundamentale, civile şi

politice, caracteristice statului de drept, nu doar proprii-

lor cetăţeni ci şi tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia

lor. Statele şi persoanele fizice pot sesiza Curtea, organ

instituit prin Convenţie, dacă se consideră victimele unei

încălcări de către statele contractante a drepturilor

garantate de Convenţie. Aceasta nu este, totusi, inclusa

obligatoriu în sistemul juridic naţional al fiecărui stat.

Teoria dreptului internaţional potrivit căreia drepturile

omului au un caracter fundamental care le plasează

deasupra legislaţiilor şi practicilor suverane, îşi găseşte,

de asemenea, validarea.

DrDrDrDrDrepepepepepturi garturi garturi garturi garturi garantantantantantatatatatateeeee

I Dreptul la viaţă (articolul 2)

Acest articol protejează orice persoană împotriva

morţii provocate de o manieră arbitrară de către un

stat, dar nu interzice recurgerea la pedeapsa cu

moartea dacă aceasta este prevăzută de lege. În 1985,
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a fost adoptat Protocolul nr. 6, care aboleşte pedeapsa

cu moartea pe timp de pace.

I Dreptul la libertate şi la siguranţa persoanei
(articolul 5)

Articolul 5 garantează libertatea fizică a persoanei

protejând-o în special împotriva arestărilor şi deten-

ţiilor arbitrare, recunoscându-i anumite drepturi

procedurale fundamentale. Acesta a fost completat de

articolul 1 al Protocolului nr. 4 care consacră interzice-

rea încarcerării pentru datorii.

I Dreptul la un proces echitabil în materie civilă şi
penală (articolul 6)

Acest drept este completat de articolul 13, care

consacră dreptul la un recurs efectiv în faţa unei

instanţe naţionale într-un termen rezonabil. Cazurile

de încălcare a acestei dispoziţii sunt cel mai des

invocate de solicitanţi. Noţiunea de proces echitabil

este completată de principiul neretroactiovităţii

legilor penale (articolul 7), dreptul la un dublu grad de

jurisdicţie în materie penală, dreptul la despăgubiri în

caz de eroare judiciară, dreptul de a nu fi judecat sau

pedepsit de două ori pentru aceeaşi infracţiune

(articolele 2, 3 şi 4 ale Protocolului nr. 7).

I Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale, a
domiciliului şi corespondenţei (articolul 8), care

poate fi conexat cu dreptul de a se căsători şi de a

fonda o familie (articolul 12).

I Egalitatea în drepturi şi responsabilităţi a soţilor
pe durata căsătoriei şi cu prilejul desfacerii
acesteia (articolul nr. 5 al Protocolului nr. 7).

I Dreptul la libertatea de exprimare, inclusiv la
libertatea presei (articolul 10)

Exigenţele acestui drept, cu caracter fundamental,

rezultă în mod logic din articolul 9 (dreptul la liberta-

tea gândirii, conştiinţei şi religiei).

I Dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere
(articolul 11).

I Dreptul la respectarea bunurilor sale (articolul 1 al

Protocolului nr. 1).
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I Dreptul la educaţie (articolul 2 al Protocolului

adiţional).

I Dreptul la alegeri libere (articolul 3 al Protocolului

adiţional).

I Dreptul la libertatea de circulaţie şi dreptul de
alegere a reşedinţei (articolul 2 al Protocolului nr. 4).

InterdicţiiInterdicţiiInterdicţiiInterdicţiiInterdicţii

I Tortura şi pedepsele sau tratamentele inumane
sau degradante (articolul 3).

I Sclavia, servitutea şi munca forţată sau obligato-
rie (articolul 4).

I Discriminarea în exercitarea drepturilor şi
libertăţilor garantate de Convenţie (articolul 14).

I Expulzarea sau refuzarea de către un stat a
intrării propriilor cetăţeni şi expulzarea colectivă
a străinilor (articolele 3 şi 4 ale Protocolului nr. 4).

Garanţii procedurale sunt, de asemenea, recunoscute

şi pentru străinii ameninţaţi cu expulzarea de către o

ţară (articolul 1 al Protocolului nr. 7)

Mecanismul de prMecanismul de prMecanismul de prMecanismul de prMecanismul de proooootttttecţieecţieecţieecţieecţie

Convenţia este un instrument juridic însoţit de un

organ de control: Curtea europeană a drepturilor omului.

Curtea nu poate să acţioneze din proprie iniţiativă, ci

doar la cererea unei persoane (sau grup de persoane sau
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chiar organizaţii neguvernamentale) – cerere individuală

– sau a statelor părţi la Convenţie – cerere interstatală.

Curtea funcţionează independent de jurisdicţiile

statelor părţi la Convenţie, pentru care nu reprezintă un

tribunal de ultimă instanţă, ci o jurisdicţie care interpretea-

ză dreptul sau practica internă contestate exclusiv din

punctul de vedere al compatibilităţii sale cu Convenţia.

Curtea verifică dacă, în circumstanţele cazului respectiv,

există sau nu o încălcare a dispoziţiilor Convenţiei. Statele

membre au obligaţia să se conformeze deciziilor sale.

Acest mecanism se află într-o permanentă evoluţie şi o

mare parte din vitalitatea Convenţiei rezultă din interpreta-

rea sa de către Curte.

RRRRRefefefefeforororororma sisma sisma sisma sisma sistttttemuluiemuluiemuluiemuluiemului

Din momentul intrării în vigoare a Convenţiei şi până

în prezent, numărul Părţilor contractante aproape s-a

triplat. Pentru a face faţă volumului de muncă în creştere

care a rezultat, a devenit imperativă reducerea numărului

de cazuri aflate pe rolul Curţii şi a duratei procedurii.

Raţionalizarea necesară dispozitivului s-a făcut în spiritul

menţinerii unui nivel ridicat de protecţie şi cu obiectivul

îmbunătăţirii accesibilităţii individului la acest meca-

nism. Procedura acestei reforme este reglementată printr-

un protocol adiţional la Convenţie, Protocolul nr. 11, intrat

în vigoare la 1 noiembrie 1998.

Convenţia, aşa cum a fost modificată de Protocolul

menţionat, instituie o nouă Curte permanentă, născută

din fuziunea celor două organe de control iniţiale, fosta

Comisie şi fosta Curte. Dreptul de recurs individual este

de acum înainte recunoscut automat şi jurisdicţia Curţii

este obligatorie pentru toate statele contractante.

Comitetul de Miniştri îşi păstrează rolul său de control al

executării deciziilor, dar nu mai are competenţa pe care o

avea, în anumite circumstanţe, de a se pronunţa pe fond

asupra cererilor individuale. Revine statului condamnat

să ia măsurile necesare pentru a remedia consecinţele

încălcării reţinute în sarcina sa. În cazul în care dreptul

său intern nu permite o reparaţie totală a consecinţelor

încălcării, Curtea îl poate condamna la plata unei
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indemnizaţii financiare către partea lezată. Pentru a evita

repetarea încălcării Convenţiei şi a consecinţelor sale,

statele sunt în general obligate să îşi modificile legislaţia

şi practicile de o manieră care să garanteze în viitor

respectarea dreptului în cauză. În acest caz, decizia Curţii

produce efecte generale ce depăşesc sfera de cuprindere

a cazurilor specifice înaintate Curţii. Jurisprudenţa Curţii,

prin continuitatea şi coerenţa sa, are un efect preventiv,

convingând autorităţile naţionale, plasate în faţa perspec-

tivei unor sancţiuni internaţionale, să nu acţioneze

contrar dispoziţiilor Convenţiei.

Convenţia europeană
a drepturilur omului

Mecanismul de control

CEDO
Individul împotriva statului:

articolul 34
(jurisdicţie obligatorie)

Statul împotriva statului:
articolul 33

(jurisdicţie obligatorie)

Curtea europeană
a drepturilor omului

Decizie cu privire la admisibilitate (articolele 29 şi 35)

Stabilirea faptelor. Tentativă de soluţionare amiabilă
pe baza respectării drepturilor omului: (articolele 38 şi 29)

Decizie
a Curţii europene

a drepturilor omului

Comitetul de Miniştri controlează
executarea deciziei Curţii:

articolul 46 (2)

Koncepcia a návrh: P. Drzemczewski
Grafika: Publikačný odbor, Riaditeľstvo pre ľudské práva
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ExExExExExemememememple de măsuri carple de măsuri carple de măsuri carple de măsuri carple de măsuri care au fe au fe au fe au fe au fosososososttttt
luatluatluatluatluate de se de se de se de se de stttttatatatatate ca ure ca ure ca ure ca ure ca urmarmarmarmarmareeeee

a unei decizii a Cura unei decizii a Cura unei decizii a Cura unei decizii a Cura unei decizii a Curţiiţiiţiiţiiţii

I Austria şi-a modificat codul de procedură
penală în ceea ce priveşte tratamentul
deţinuţilor spitalizaţi şi întregul mecanism
de asistenţă juridică.

I Belgia şi-a modificat legislaţia referitoare la
vagabondaj; a decis să subvenţioneze
instituţiile şcolare francofone din regiunea
flamandă; şi-a modificat codul civil pentru a
recunoaşte aceleaşi drepturi copiilor nelegi-
timi ca şi în cazul copiilor legitimi.

I Danemarca şi-a modificat legislaţia cu
privire la custodia copiilor nelegitimi.

I Franţa a adoptat o lege cu privire la asculta-
rea telefoanelor.

I Grecia a modificat legea referitoare la
detenţia preventivă.

I Italia a integrat în noul său cod de proce-
dură penală dispoziţii care fac obligatorie
prezenţa avocaţilor apărării în cursul proce-
durilor judiciare, inclusiv în faţa Curţii de
casaţie.

I Olanda şi-a modificat codul penal militar şi
legea referitoare la internarea bolnavilor
mintali.

I Suedia a modificat legea privind educaţia
religioasă obligatorie.

I Elveţia şi-a remaniat total propria organizare
judiciară şi procedura penală aplicabilă
armatei federale; a modificat dispoziţiile
codului civil referitoare la privarea de
libertate în casele de corecţie.

I Regatul Unit a interzis recurgerea la pedep-
se corporale în învăţământul public.
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O prO prO prO prO proooootttttecţie eecţie eecţie eecţie eecţie extinsăxtinsăxtinsăxtinsăxtinsă

CarCarCarCarCarttttta socială eura socială eura socială eura socială eura socială europeanăopeanăopeanăopeanăopeană
Considerând că drepturile civile şi politice şi drepturile

economice şi sociale sunt interdependente şi formează un

ansamblu indivizibil de principii pe care trebuie să se

fundamenteze democraţiile europene, Consiliul Europei a

adoptat, în 1961, Carta socială europeană.

DrDrDrDrDrepepepepepturi garturi garturi garturi garturi garantantantantantatatatatateeeee

Carta şi Protocolul adiţional din 1988 garantează o

serie de drepturi fundamentale, dintre care un număr

minim trebuie să fie acceptat de către state la data

ratificării. Acestea se pot clasifica în două categorii:

I condiţii de muncă

· nediscriminarea în muncă

· interzicerea muncii forţate

· dreptul sindical, dreptul de negociere colectivă

· dreptul la condiţii de muncă şi la o salarizare

echitabile, inclusiv dreptul femeilor şi bărbaţilor la

o salarizare egală pentru muncă de valoare egală

· integrarea persoanelor cu handicap în lumea muncii

· dreptul la orientare şi formare profesională

· interzicerea muncii copiilor înainte de împlinirea

vârstei de 15 ani şi protecţie specială între 15 şi 18 ani

· protecţia maternităţii

· egalitatea de tratament pentru lucrătorii migranţi.

I coeziune socială

· dreptul la sănătate, la securitate socială, la asis-

tenţă socială şi medicală, precum şi de a beneficia

de servicii sociale

· dreptul copiilor şi adolescenţilor la protecţie împotri-

va pericolelor fizice şi morale: în particular interzice-

rea muncii copiilor în vârstă de până la 15 ani
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· dreptul familiilor şi al membrilor acestora la o

protecţie juridică, socială şi economică

· dreptul lucrătorilor migranţi şi al familiilor acestora

la protecţie şi asistenţă

· dreptul persoanelor vârstnice la protecţie.

În 1996, a fost adoptată Carta socială revizuită, care

adaptează conţinutul Cartei la schimbările sociale

fundamentale intervenite după adoptarea sa. Urmând să

se substituie treptat acesteia din urmă, Carta revizuită a

introdus o serie de noi drepturi:

· consolidarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi

· dreptul persoanelor cu handicap la integrare

socială şi la autonomie personală

· consolidarea dreptului copiilor şi adolescenţilor la o

protecţie socială, juridică şi economică

· dreptul la protecţie în caz de concediere

· dreptul lucrătorilor la demnitate

· dreptul lucrătorilor cu responsabilităţi familiale la

egalitate de şanse şi tratament

· dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi excluderii

sociale

· dreptul la o locuinţă decentă

· extinderea interzicerii discriminării.

ContrContrContrContrControlul aplicării Carolul aplicării Carolul aplicării Carolul aplicării Carolul aplicării Carttttteieieieiei
Modificat prin Protocolul din 1991, mecanismul de

control se bazează pe rapoartele cu privire la aplicarea

dispoziţiilor Cartei pe care guvernele le înaintează

Comitetului European pentru Drepturi Sociale.

Intrat în vigoare în iulie 1998, Protocolul adiţional

completează mecanismul de examinare a rapoartelor

naţionale cu un sistem de reclamaţii colective ce permite

anumitor sindicate, organizaţii ale patronilor şi organi-

zaţii neguvernamentale să prezinte Comitetului European

pentru Drepturi Sociale reclamaţii referitoare la nerespec-

tarea dispoziţiilor Cartei.
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Carta socială europeană – Mecanismul de control

Rapoarte ale guvernelor
privind aplicarea Cartei

Observaţii ale partenerilor
sociali şi ale organizaţiilor

neguvernamentale

Comitetul european pentru drepturi sociale
Apreciază, din punct de vedere juridic, conformitatea

legislaţiilor şi practicilor naţionale cu obligaţiile prevăzute de Cartă

Comitetul guvernamental
Pregăteşte deciziile Comitetului de Miniştri: selecţionează

situaţiile care ar trebui să facă obiectul recomandărilor

Comitetul de Miniştri
Adoptă o rezoluţie la sfârşitul fiecărui ciclu de control

Adresează recomandări statelor puse în cauză astfel încât
acestea să îşi pună legislaţiile şi practicile naţionale în conformitate cu Carta

Organizaţii
internaţionale

neguvernamentale
înscrise pe lista

stabilită
de Comitetul

guvernamental

Organizaţii
naţionale

reprezentative
ale patronilor
şi salariaţilor

Organizaţii
internaţionale
ale patronilor
şi lucrătorilor

(ETUC, UNICE, IOE)

Carta socială europeană
Procedura reclamaţiilor colective

Organizaţii
naţionale

neguvernamentale
reprezentative
competente
în domeniile

guvernate de Cartă

R e  c  l  a  m  a  ţ  i  i

Comitetul european pentru drepturi sociale
Decide asupra admisibilităţii reclamaţiei

Redactează un raport ce conţine concluziile sale cu privire
la încălcarea sau nu a Cartei de către statul respectiv

Comitetul de Miniştri Comitetul
guvernamental

În caz de încălcare, adoptă o recomandare
la adresa Părţii contractante puse în cauză

În caz de respectare, adoptă o rezoluţie
care pune capăt procedurii

În anumite cazuri,
poate fi consultat

de Comitetul de Miniştri

Dacă statele
au făcut o declaraţie
în această privinţă
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ConConConConConvvvvvenţia eurenţia eurenţia eurenţia eurenţia europeanăopeanăopeanăopeanăopeană
pentrpentrpentrpentrpentru pru pru pru pru preeeeevvvvvenirenirenirenirenirea tea tea tea tea torororororturiituriituriituriiturii

În activitatea de aplicare a drepturilor omului, Consi-

liul Europei a pus accent în ultimii ani pe prevenirea

încălcării acestor drepturi.

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a

pedepselor sau tratamentelor inumane, redactată în

1987, a avut ca obiectiv transpunerea în practică a

interzicerii unor asemenea acte, deja specificate în

articolul 3 al Convenţiei europene a drepturilor omului.

Mecanismul creat are la bază un sistem de vizite,

efectuate de un Comitet de experţi independenţi proveniţi

din medii diferite – Comitetul european pentru preveni-

rea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane

sau degradante (CPT) –, în locuri în care se găsesc

persoane private de libertate de către o autoritate

publică: închisori, centre de detenţie pentru minori,

posturi de poliţie, cazarme militare, spitale psihiatrice,

etc.

Scopul acestor vizite este de a evalua modul în care sunt

trataţi deţinuţii şi, după caz, de a propune îmbunătăţiri.

Vizitele pot fi de două feluri: periodice, şi anume programa-

te astfel încât să asigure vizitarea diferitelor state în mod

echitabil, sau ad-hoc atunci când urgenţa situaţiei o

impune. La începutul anului 1999, CPT a efectuat 59 de

vizite periodice şi 25 de vizite ad-hoc, numărul acestora din

urmă fiind, totuşi, în permanentă creştere.
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Comitetul are obligaţia de a notifica statului respectiv

intenţia de a efectua o vizită, dar nu este obligat să

precizeze data exacta a acestei vizite. Obiecţiile unui

guvern cu privire la momentul sau locul unei vizite sunt

strict limitate şi trebuie ridicate cât mai curând posibil.

Delegaţia CPT poate merge în orice loc de detenţie

doreşte şi se poate deplasa liber în interiorul acestuia, se

poate întîlni fără martori cu deţinuţii şi intră liber în

contact cu toate persoanele care ar putea să le furnizeze

informaţii.

CPT îşi îndeplineşte sarcina respectând principiile de

cooperare şi confidenţialitate. Raportul pe care îl redactea-

ză la sfârşitul fiecărei vizite constituie punctul de plecare al

unui dialog purtat cu statul respectiv în scopul găsirii

căilor şi mijloacelor susceptibile să conducă la norme

acceptabile pentru tratamentul persoanelor private de

libertate. Statul respectiv poate solicita publicarea

raportului Comitetului, însoţit de propriile sale observaţii.

Au fost astfel publicate aproximativ 50 de rapoarte.

Atunci când un stat nu colaborează sau refuză să ţină

cont de recomandările Comitetului, acesta din urmă

poate să decidă în mod excepţional să facă o declaraţie

publică.

Pe de altă parte, CPT publică un raport anual cu privire

la activităţile sale, ce pot conţine norme, care constituie

tot atâtea linii directoare pentru statele membre ale

Consiliului Europei: norme privind plasarea involuntară

în instituţiile psihiatrice, tratamentul străinilor reţinuţi în

baza legislaţiei referitoare la intrarea şi şederea străinilor,

suprapopularea închisorilor, serviciile de sănătate în

închisori, reţinerea de către poliţie şi încarcerarea.

Creşterea numărului de state părţi la Convenţia

europeană pentru prevenirea torturii – care, în plus, va fi

în curând deschisă aderării statelor nemembre ale

Consiliului Europei – va reprezenta, în anii ce vin, o

importantă sarcina pentru CPT, al cărui câmp de acţiune

va îngloba întreaga Europă Centrală şi de Est.
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ConConConConConvvvvvenţia-cadrenţia-cadrenţia-cadrenţia-cadrenţia-cadruuuuu
pentrpentrpentrpentrpentru pru pru pru pru proooootttttecţiaecţiaecţiaecţiaecţia

minorităţilor naţionaleminorităţilor naţionaleminorităţilor naţionaleminorităţilor naţionaleminorităţilor naţionale
Intrat în vigoare în 1998, acest tratat, primul consacrat

protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor

naţionale, răspunde unei necesităţi de o actualitate extrem

de tristă. În fapt, după prăbuşirea regimurilor comuniste,

tensiunile etnice s-au intensificat pe continentul european,

adesea de o manieră violentă şi uneori chiar sub forma

unor conflicte armate, în special în fosta Iugoslavie.

Protecţia minorităţilor naţionale este esenţială pentru

stabilitatea, securitatea democratică şi pacea pe conti-

nent. Pornind de la această constatare, obiectivul general

al Convenţiei-cadru este să asigure persoanelor aparţi-

nând minorităţilor o egalitate deplină şi efectivă, precum

şi condiţiile care să le permită să îşi exprime, conserve şi

dezvolte propria identitate în contextul respectării

preeminenţei dreptului, integrităţii teritoriale şi suverani-

tăţii naţionale.

O aborO aborO aborO aborO abordardardardardare pre pre pre pre pragmaticăagmaticăagmaticăagmaticăagmatică

Convenţia-cadru enunţă norme juridice obligatorii sub

formă de principii şi dispoziţii cu caracter programatic.

Acestea definesc un anumit număr de obiective a căror

realizare Părţile contractante se angajează să o promoveze

prin intermediul unor legislaţii şi politici corespunzătoare.

Astfel de dispoziţii nefiind, în general, direct aplicabile,

statele dispun de o marjă de apreciere pentru adaptarea

legislaţiei naţionale la specificul minorităţilor ce trăiesc pe

teritoriul lor.

Având în vedere obstacolele juridice şi politice insur-

montabile într-un domeniu atât de sensibil, Convenţia-

cadru nu defineşte conceptul de minoritate naţională, dar

introduce unele criterii: aceasta nu vizează decât minori-

tăţile care pot fi identificate prin religie, limbă, tradiţii şi

patrimoniu cultural.
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Convenţia-cadru abordează, în primul rând, egalitatea,

în special egalitatea în faţa legii. Părţile se angajează de

asemenea, să ia în anumite cazuri, măsuri de discrimina-

re positivă. În acest scop, drepturi suplimentare pot să fie

recunoscute în vederea concretizării unei egalităţi

efective şi reale între minoritari şi majoritari. Aceste

drepturi sunt formulate în termenii unei duble obligaţii ce

revine statelor: protejarea existenţei minorităţilor,

inclusiv cea fizică, şi promovarea identităţii lor.

Convenţia-cadru impune, de asemenea, obligaţii

minorităţilor naţionale în scopul menţinerii coeziunii

sociale, în special interzicerea secesiunii fără asentimen-

tul statului.

Câteva principii enunţate
de Convenţia-cadru

I nediscrminarea

I promovarea unei egalităţi depline şi efective

între minorităţile naţionale şi majoritate

I promovarea condiţiilor adecvate pentru

conservarea şi dezvoltarea culturii minorităţilor

naţionale, precum şi pentru păstrarea propriei

religii, a propriei limbi şi a propriilor tradiţii

I libertatea de întrunire, de asociere, de exprima-

re, de gândire, a conştiinţei şi a religiei

I accesul la mijloacele de comunicare în masă

pentru recepţia şi difuzarea programelor

I libertatea învăţământului

I relaţii şi cooperare transfrontalieră

I participare la viaţa economică, culturală şi

socială precum şi la afacerile publice
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Statul poate lua, de asemenea, măsuri în favoarea unei

politici generale de integrare.

MonitorizareaMonitorizareaMonitorizareaMonitorizareaMonitorizarea
respectării angajamentelorrespectării angajamentelorrespectării angajamentelorrespectării angajamentelorrespectării angajamentelor

Monitorizarea respectării angajamentelor asumate în

baza Convenţiei-cadru este asigurată de Comitetul de

Miniştri.

Statele părţi au obligaţia de a prezenta rapoarte cu

privire la măsurile pe care le-au adoptat pentru a transpu-

ne în practică  angajamentele enunţate în Convenţia-

cadru. Comitetul de Miniştri, asistat de Comitetul

consultativ de experţi independenţi, evaluează relevanţa

măsurilor pe baza acestor rapoarte şi adoptă concluzii şi,

după caz, recomandări.
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AAAAActivităţi în domeniulctivităţi în domeniulctivităţi în domeniulctivităţi în domeniulctivităţi în domeniul
drdrdrdrdrepepepepepturilor omuluiturilor omuluiturilor omuluiturilor omuluiturilor omului

carcarcarcarcare nu sunt guve nu sunt guve nu sunt guve nu sunt guve nu sunt guvererererernatnatnatnatnateeeee
de conde conde conde conde convvvvvenţiienţiienţiienţiienţii

Două principiiDouă principiiDouă principiiDouă principiiDouă principii
comcomcomcomcomplementplementplementplementplementararararare:e:e:e:e:

nediscriminarnediscriminarnediscriminarnediscriminarnediscriminare şi egalite şi egalite şi egalite şi egalite şi egalitatatatatateeeee
Practicile discriminatorii instaurează un climat de

intoleranţă, preludiu sinistru al unor tratamente inegale

şi degradante şi uneori chiar al multiplicării actelor de

violenţă.

În acest sens, prioritatea acordată de Consiliul Europei

luptei împotriva discriminării şi în favoarea egalităţii în

toate sectoarele de activitate are o valoare preventivă

decisivă.

LLLLLupupupupupttttta îma îma îma îma împopopopopotrivtrivtrivtrivtriva ra ra ra ra rasismuluiasismuluiasismuluiasismuluiasismului
şi intşi intşi intşi intşi intoleroleroleroleroleranţeianţeianţeianţeianţei

Strategia Consiliului Europei împotriva rasismului şi

intoleranţei se dezvoltă sub forma unui program cu trei

componente:

I sensibilizarea şi informarea marelui public
Campania europeană a tinerilor împotriva rasismului

(1995) a invitat tinerii şi asociaţiile acestora să

difuzeze un mesaj de toleranţă sub deviza:

Toţi diferiţi, toţi egali

I intensificarea cooperării interguvernamentale şi, în

special în domeniul mijloacelor de comunicare în

masă, a învăţării “istoriei fără ură“ şi a materiilor

referitoare la migranţi
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I consolidarea garanţiilor juridice şi politice prin acţiunea

Comisiei europene împotriva rasismului şi intole-
ranţei (ECRI).

ECRI a fost înfiinţată în 1994. Membrii săi, numiţi de

propriul guvern, îşi desfăşoară activitatea independent.

Componenţa sa multidisciplinară (jurişti, parlamentari,

profesori, cercetători, etc.) demonstrează voinţa unei

abordări globale a problemelor prin măsuri care privesc

toate sectoarele societăţii.

ECRI îşi desfăşoară activitatea în vederea consolidării

garanţiilor juridice şi politice împotriva tuturor formelor

de rasism sau intoleranţă. Din această perspectivă, ECRI

evaluează eficienţa măsurilor naţionale şi internaţionale

deja în vigoare, formulează propuneri pentru consolida-

rea lor – în special adoptarea unui proiect de Protocol la

Convenţia europeană a drepturilor omului referitor la

interzicerea discriminării în general – şi stimulează lupta

împotriva rasismului şi intoleranţei la nivel local, naţional

şi european.

ECRI îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului

potrivit căruia problema nu este probabil aceea a lipsei

de norme ci a neaplicării normelor existente.

Aceasta propune transpunerea în practică, începând cu

1999, a unui program de activităţi structurat în trei părţi:

I abordarea “ţară cu ţară“

Această abordare constă în efectuarea unei analize

aprofundate a situaţiei în fiecare ţară membră în

vederea elaborării unor propuneri specifice şi concre-

te, însoţite de o evaluare a modului în care li s-a dat

curs.

I lucrări pe teme generale

· colectarea şi difuzarea exemplelor de “bune

practici” ce privesc materii specifice în legătură cu

recomandările ECRI

· adoptarea de recomandări de politică generală

I activităţi în legătură cu societatea civilă

· sesiuni de informare în statele membre în vederea

sensibilizării marelui public
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· concertarea cu organizaţiile neguvernamentale

naţionale şi locale

· activităţi de comunicare a mesajului antirasist şi

producerea de material educativ.

EgalitEgalitEgalitEgalitEgalitatatatatateaeaeaeaea
întrîntrîntrîntrîntre fe fe fe fe femei şi băremei şi băremei şi băremei şi băremei şi bărbaţibaţibaţibaţibaţi

Acţiunea Consiliului Europei în favoarea egalităţii între

femei şi bărbaţi face parte integrantă din misiunea sa de

promovarea a democraţiei pluraliste, a preeminenţei

dreptului şi a drepturilor persoanei umane.

Definirea şi punerea în practică a activităţilor Consiliu-

lui Europei revin în principal Comitetului director pentru

egalitate între femei şi bărbaţi (CDEG), care pregăteşte

conferinţele ministeriale, organizează seminarii şi

publică studii privind problemele referitoare la egalitate.

CDEG identifică mijloacele adecvate pentru eliminarea

obstacolelor actuale şi atrage atenţia asupra provocărilor

ce privesc o egalitate deplină şi efectivă.

Pe lângă acţiunea sa în favoarea unei participări egale

a femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile vieţii şi

societăţii, CDEG îşi concentrează activitatea pentru

atingerea următoarelor obiective:

I protecţia femeilor şi fetelor împotriva violenţei
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I combaterea traficului cu fiinţe umane în scopul

exploatării sexuale

I integrarea problematicii egalităţii în toate politicile şi

în toate programele

I acţiuni pozitive în materie de egalitate.

Mass-media şi democrMass-media şi democrMass-media şi democrMass-media şi democrMass-media şi democraţiaaţiaaţiaaţiaaţia
Consiliul Europei articulează o mare parte din

activităţile sale în domeniul mijloacelor de comunicare în

masă în jurul conceptelor înrudite “mass-media şi

democraţia”. Activităţile promovate în cadrul Comitetu-
lui director privind mijloacele de comunicare în masă
(CDMM) susţin promovarea unor mijloace de comunicare

libere, independente şi pluraliste, garante ale bunei

funcţionări a unei societăţi democratice.

Declaraţia cu privire la libertatea de exprimare şi
informare (1982) enunţă un anumit număr de principii

fundamentale pe care statele membre se angajează să le
respecte în conformitate cu articolul 10 al Convenţiei

europene a drepturilor omului, care consacră libertatea

de exprimare. Aceasta este concepută atât ca libertate a

accesului la informaţii, cât şi ca libertate de comunicare a

informaţiilor şi ideilor.

Strâns legat de libertatea de exprimare, dreptul la

respectarea vieţii private – garantat de articolul 8 al

Convenţiei – trebuie să protejeze individul împotriva

oricărui tip de ingerinţă, inclusiv din partea mijloacelor

de comunicare în masă.

În definitiv, legislaţiile naţionale trebuie să permită

exercitarea echilibrată a acestor două drepturi fundamen-

tale de valoare egală.

În vigoare din 1993, Convenţia europeană privind
televiziunea transfrontieră furnizează un cadru juridic

ce urmăreşte să asigure libertatea de recepţie şi de

retransmisie a serviciilor de televiziune transfrontieră,

prin respectarea unui set de principii cu privire la conţi-

nutul programelor, dreptul la replică, publicitate şi

sponsorizare.
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Pe de altă parte, o serie de iniţiative cu privire la

mijloacele de comunicare în masă vizează formularea

unor răspunsuri la problemele ce privesc exercitarea

libertăţii de informare şi exprimare. Aceste activităţi au

adesea drept rezultat elaborarea unor recomandări şi

rezoluţii care propun guvernelor statelor membre

anumite acţiuni în materie de reglementare în domeniul

mijloacelor de comunicare în masă. În paralel, alte

acţiuni sunt promovate pentru sensibilizarea mijloacelor

de comunicare în masă cu privire la rolul lor ca agenţi de

reprezentare socială şi pentru responsabilizarea acesto-

ra.

Conferinţe ministeriale europene privind politica
de comunicare în masă au loc periodic. Acestea sunt

destinate adoptării, în plan politic, unor strategii paneu-

ropene în materie de democraţie şi mijloace de comuni-

care în masă.

Introducerea unui sistem de comunicare în masă care

să satisfacă exigenţele unei societăţi democratice, în

special în noile state membre şi în statele candidate la

aderare, constituie o prioritate a acţiunii promovate de

Consiliul Europei în numele securităţii democratice. Prin

intermediul programelor de cooperare, Organizaţia

sprijină ţările în procesul de reformă democratică a

propriilor sisteme de comunicare în masă. Acţiuni de

informare sunt promovate în paralel în vederea sensibili-

zării mediilor în cauză asupra unor probleme cum sunt

exercitarea libertăţilor în materie de jurnalism, acţiunea

mijloacelor de comunicare în masă împotriva rasismului,

o corectă şi completă informare cu privire la alegeri,

relaţiile dintre mijloacele de comunicare în masă şi

autorităţile judecătoreşti sau minorităţi.
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SensibilizarSensibilizarSensibilizarSensibilizarSensibilizarea fea fea fea fea faţăaţăaţăaţăaţă
de drde drde drde drde drepepepepepturile omuluiturile omuluiturile omuluiturile omuluiturile omului

Consiliul Europei este conştient de faptul că normele

juridice, instrumentele şi mecanismele care au fost

create în decursul anilor pentru protecţia drepturilor

omului generează puţine efecte dacă cetăţenii europeni

nu sunt informaţi de existenţa lor şi de sfera lor de

cuprindere. Prin urmare, una dintre preocupările

principale ale Organizaţiei este de a-şi orienta eforturile

către informare, educare şi pregătire în domeniul
drepturilor omului.

BenefBenefBenefBenefBeneficiariiciariiciariiciariiciari

Numeroase acţiuni sunt puse în aplicare pentru

promovarea conştientizării drepturilor omului în întreaga

Europă. Acestea sunt direcţionate atât către marele

public cât şi către un public specializat cum sunt juriştii şi

autorităţile de poliţie precum şi către grupuri deosebit de

vulnerabile cum sunt refugiaţii şi romii.

ConţinutConţinutConţinutConţinutConţinut

Aceste activităţi cuprind elaborarea de documentaţie

şi informaţii – inclusiv de suporturi vizuale şi de mate-

rial pedagogic auxiliar –, organizarea de consultări, de

ateliere şi de sesiuni de pregătire, schimburi de cuno-

ştinţe specializate sau chiar lansarea unor campanii şi a

altor iniţiative ce urmăresc să pună în evidenţă anumite

aspecte ale drepturilor omului.

ModalităţiModalităţiModalităţiModalităţiModalităţi

Diferitele programe sunt puse în aplicare în cooperare

cu organizaţii neguvernamentale şi grupuri profesionale

de primă importanţă, care pot să răspundă unei solicitări

reale cu maximum de eficienţă. Centrele de informare şi

documentare ale Consiliului Europei care au fost deschi-

se în diferite ţări din Europa Centrală şi de Est joacă un

rol fundamental în această privinţă.
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Poliţia
şi drepturile omului

Personalul însărcinat cu menţinerea ordinii a

constituit întotdeauna un grup ţintă esenţial în

viziunea Consiliului Europei. Un program

complet, intitulat “Poliţia şi drepturile omului

1997-2000”, a fost conceput pentru a garanta că

poliţia este în măsură să îşi îndeplinească, în

cele mai bune condiţii posibile, rolul său esenţial

de protecţie a drepturilor omului într-o societate

democratică.

Programul serveşte drept catalizator şi propune

o abordare structurală şi coordonată pentru

promovarea sensibilizării faţă de drepturile omului

în cadrul poliţiei. Acesta constituie un cadru pentru

executarea coerentă şi structurată a unor proiecte

naţionale, bilaterale şi multilaterale.

Activităţile programului includ:

I crearea unei reţele de poliţişti care să partici-

pe îndeaproape la proiectele în materie de

drepturi ale omului

I elaborarea de programe de sprijinire a

învăţământului în domeniul drepturilor

omului

I producerea de material de pregătire şi

sensibilizare

I dezvoltarea instrumentelor interne de control

al calităţii.
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SpriSpriSpriSpriSprijinirjinirjinirjinirjinirea prea prea prea prea procesului deocesului deocesului deocesului deocesului de
trtrtrtrtranziţie democranziţie democranziţie democranziţie democranziţie democraticăaticăaticăaticăatică

În domeniul drepturilor omului, perspectivele sunt tot

atâtea provocări pentru Consiliul Europei, care dispune,

pentru a le răspunde, de veritabile “competenţe de

excelenţă“, dezvoltate de-a lungul unei experienţe unice

de 50 de ani în serviciul democraţiei şi preeminenţei

dreptului.

În momentul în care ne pregătim să intrăm în anul

2000, construcţia casei comune europene nu a fost

realizată: statele candidate la aderare ca şi noile state

membre vor continua să fie asistate în procesul de

tranziţie democratică. Programele pentru dezvoltarea
şi consolidarea stabilităţii democratice (ADACS) au

luat naştere din necesitatea asistării noilor democraţii ale

Europei Centrale şi de Est şi a cooperării cu acestea. Ele

au în prezent un caracter paneuropean şi includ, de

asemenea, statele Europei Occidentale. Obiectivul lor

este familiarizarea grupurilor cheie de funcţionari şi de

experţi cu principalele instrumente ale Consiliului

Europei în domeniul drepturilor omului  şi completarea

eforturilor depuse în plan naţional pentru îndeplinirea

obligaţiilor şi angajamentelor asumate de către state în

momentul aderării. Cooperarea are loc şi cu statele

candidate la aderare. Una dintre activităţile cele mai

importante pentru statele ce intenţionează să ratifice

Convenţia europeană a drepturilor omului, precum şi

pentru cele care au ratificat-o recent, este examinarea

compatibilităţii legislaţiei interne cu exigenţele

Convenţiei europene a drepturilor omului, ale protocoale-

lor şi jurisprudenţei sale pentru a evita o distorsiune care

să conducă la un număr excesiv de cereri în faţa Curţii

europene a drepturilor omului.
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Ilustrácie: Alfonso de Salas

NĂSCUT CU 50 DE ANI ÎN URMĂ DIN VOINŢA STATELOR EUROPENE

de a nu îşi mai vedea continentul răvăşit de

războaie fratricide, Consiliul Europei a realizat o

misiune capitală care rămâne în actualitate. În colabora-

re cu Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate

şi Cooperare în Europa, acesta trebuie să asigure în toată

Europa stabilitatea democratică şi economică necesară

pentru o protecţie eficientă a drepturilor omului. Acesta

trebuie să orienteze noile state membre pe calea demo-

cratizării şi să monitorizeze respectarea angajamentelor

pe care statele membre şi le-au asumat odată cu aderarea

la Organizaţie.

Reuniunea la nivel înalt a şefilor de stat şi de
guvern, ce a avut loc la Strasbourg în 1997, a definit
obiectivele pe care le consideră prioritare pentru
Europa secolului XXI şi a atribuit Consiliului Europei
sarcina de

“a construi o societate europeană
mai liberă, mai tolerantă şi mai

justă, care are la bază valori comune
cum sunt libertatea de exprimare şi
de informare, diversitatea culturală

şi demnitatea egală a tuturor
fiinţelor umane”.
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