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Rezumat: Consacrarea obligaţiei, ca individului să nu-i fie încălcate anumite drepturi, s-a realizat 
urmare unui îndelungat proces evolutiv, în cursul căruia au fost depăşite concepţiile anacronice, elitiste şi 
totalitare, ce se opuneau recunoaşterii egalităţii oamenilor şi ideii de respect pentru drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului. Conceptul modern de „drepturi ale omului”, este rezultatul unei operaţiuni de sinteză, 
constând în sintetizarea ideilor avansate, din diferite ţări, cu un bogat conţinut moral şi politic, formulate de 
jurişti de mare prestigiu. Această noţiune reprezintă o actualizare a principiilor filosofice umaniste, reluând 
elemente din gândirea religioasă şi din năzuinţele generale de libertate, care au fost exprimate cu vigoare în 
secolele XVII şi XVIII. 
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Introducere 
 
La începuturile istoriei umane, drepturile omului erau denumite „drepturi naturale”, însă 

ulterior, în practica unor ţări acest concept a suferit unele transformări privind termenii folosiţi, în 
scopul exprimării mai exacte a conţinutului noţiunii respective [1]. Astfel, în doctrina de specialitate, 
ori cu ocazia a numeroase întruniri la nivel guvernamental sau neguvernamental, pe lângă conceptul de 
drepturi ale omului mai sunt folosite noţiuni ca: drepturi universale, libertăţi fundamentale, drepturi 
fundamentale, drepturi comune, drepturi ale cetăţeanului, îndatoriri ale omului, îndatoriri 
fundamentale, drepturi ale popoarelor, drepturi individuale sau drept uman. 

Din punct de vedere juridic, conceptul de „drepturi ale omului” se referă la drepturile 
subiective [2] ale persoanei, care privesc poziţia sa în raport cu puterea publică şi ceilalţi oameni, dar 
ele constituie şi o veritabilă instituţie juridică, formată dintr-un ansamblu de norme interne şi 
internaţionale ce au ca obiect de reglementare promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor 
omului, apărarea acestora împotriva abuzurilor statelor şi a pericolelor de orice natură [3]. 

Drepturile omului sunt stabilite la nivel global ori regional prin convenţii internaţionale, iar în 
plan naţional prin constituţii şi legi - în centrul preocupării organismelor care le consacră aflându-se 
acele drepturi care garantează egalitatea tuturor oamenilor, posibilitatea lor de manifestare 
nestingherită, în temeiul demnităţii şi al libertăţii, pentru că omul, după natura sa, este o fiinţă demnă şi 
liberă [4]. 

 
1. Evoluţia preocupărilor de consacrare şi garantare a drepturilor omului 
 
Istoria emancipării omului spre recunoaşterea drepturilor sale, trebuie văzută mai întâi ca o 

istorie a gândirii, mai mult decât o istorie a instituţiilor sociale, politice, economice [5]. 
Omul este privit dintr-o perspectivă umanistă în epopeea lui Ghilgameş din Babilon, din prima 

jumătate a mileniului II  î. Hr., apoi în legi, cum ar fi Codul lui Hammurabi - regele semit al Imperiului 
Babilonian - în care sunt promovate reguli de dreptate socială, străbătute de un spirit umanitar fără egal 
la vremea respectivă.  

O primă mărturie scrisă, referitoare la recunoaşterea legală a unor drepturi fundamentale ale 
omului, o constituie micul cilindru de argilă, ce avea gravat, cu semne cuneiforme, edictul prin care 
Cyrus cel Mare (534 î. Hr.) a acordat evreilor, după cucerirea Babilonului, libertatea cultului şi 
posibilitatea de a se întoarce în ţara lor, pentru a-l practica. 

Fiinţa  umană a fost prezentă ca având drepturi, într-o societate morală, şi în marile epopei 
indiene: Vedele, Upanişadele (circa 560-480 î. Hr.), Sutrele (din care face parte şi un fel de manual 
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juridic), Mahabharata, Ramayana şi Purana. De asemenea, o regăsim şi în textele Vechiului Testament, 
pătrunse de principii etice de organizare socială şi legislativă, având la bază o înaltă religiozitate. 

Gândirea budistă, întemeiată de Buda Sakyamunii, care a trăit cu aproximativ 2500 de ani în 
urmă, în India, căuta remedii spirituale relelor ce bântuiau pe oameni, considerând că nu numai 
oamenii sunt egali, ci toate fiinţele. Toţi au drept la respect şi nimic nu poate justifica un atentat la 
viaţa lor, ori exploatarea şi umilirea acestora. Buda respingea discriminarea dintre oameni, diferenţele 
existente fiind interşanjabile. Bogaţii şi săracii, regii şi cerşetorii, bărbaţii şi femeile, trebuiau să fie 
egali, singurul criteriu de ierarhie fiind vârsta, precum şi meritul personal. 

În vechea civilizaţie şi cultură egipteană a apărut Cartea Morţilor, un adevărat cod moral de 
comportament al omului în viaţă, iar apoi învăţăturile lui Ptah-Hotep, în care se făcea referire la 
realităţile profunde ale sufletului uman. De asemenea, se afirma că nu trebuie întrebuinţată violenţa 
împotriva oamenilor „căci ei sunt născuţi din ochii soarelui, ei sunt turma lui Dumnezeu” [6]. 

În China veche, Confucius (Kung Fu Tzi - aprox. 551-479 î. Hr.) susţinea că o societate 
armonioasă nu poate fi posibilă, decât dacă oamenii care o compun sunt călăuziţi de principii cu o 
înaltă moralitate, fiindcă totul nu trebuie să fie decât un efort continuu spre bine. Omul, aflat în centrul 
sistemului său filozofic şi moral, trebuie să-şi iubească semenul şi să-l respecte, moralitatea fiind 
primul principiu al universului. Moderaţia în toate, dreptatea şi mai cu seamă umanitatea sunt 
principalele virtuţi pe care filozoful chinez le recomanda. 

În sec. I d. Hr., budismul chinez, care încuraja practicarea carităţii şi a iubirii de oameni, vedea 
în această concepţie, calea de salvare a omului de suferinţă şi de nevoi. 

Filosofii greci considerau drepturile omului ca fiind fundamentale, eterne şi imuabile, pe care 
orice societate trebuie să le respecte, întrucât provin din natura lucrurilor, iar legea nu este decât 
expresia acestei naturi [7]. Astfel, drepturile omului izvorăsc din dreptul natural, sunt drepturi naturale, 
drepturi fireşti. 

În contextul extinderii relaţiilor economice, politice şi culturale ale Greciei antice, sofiştii au 
avansat teza, revoluţionară pentru vremea respectivă, potrivit căreia omul este stăpânul destinului său 
şi nu se află la discreţia zeilor, cum se credea, nefiind supus unor forţe supranaturale [8]. 

Ei susţineau că omul are drepturi inerente naturii sale, anterioare oricărei consacrări legale, 
tocmai fiindcă este om, iar nesocotirea lor ar prejudicia această natură. 

Mai târziu au apărut gânditorii stoici, greci şi romani, care, formulând o doctrină a drepturilor 
naturale, vedeau ca bucurându-se de acestea pe toţi oamenii, indiferent de condiţia lor socială sau de 
locul în care s-ar afla. Drepturile nu trebuiau confundate cu privilegiile, ci ele aparţineau tuturor, prin 
simplul fapt că toţi erau fiinţe umane înzestrate cu raţiune [9]. 

 
2. Formarea ramurii de drept intern şi internaţional al drepturilor omului   
 
Până la apariţia unor „surse formale” ale drepturilor omului, adică a instrumentelor care să le 

exprime şi să le garanteze respectarea, nu se poate vorbi decât de o „preistorie” a drepturilor omului, 
din punct de vedere juridic.  

Primul document, care schiţează elementele unei protecţii juridice a drepturilor persoanei 
umane, a fost Magna Charta Libertatum, adoptată în anul 1215, în Anglia. Carta, care a marcat 
punctul de pornire a ceea ce astăzi numim „instrumente de promovare şi protecţie a drepturilor 
omului”, constituie nu numai o concedare din partea regelui, de privilegii aristocraţiei engleze, înalţilor 
prelaţi (bisericii engleze), oraşului Londra şi tuturor cetăţenilor oraşelor din regat, ci şi un prim text cu 
valoare constituţională, care garanta drepturi şi libertăţi oamenilor, stipulând, totodată, că nici regele 
nu este mai presus de lege, iar puterea lui nu este absolută. 

Marea Cartă a Libertăţilor prezintă practic o constituţie, edictată în virtutea înţelegerii 
intervenite între regele Ioan fără de Ţară şi baronii săi rebeli, cu o dublă semnificaţie: avea forma unui 
contract între partida regelui şi cea a baronilor, contribuind astfel mai târziu la teoria contractului 
social, şi conţinea câteva principii (referitoare la interzicerea arestării arbitrare şi la principiul 
legalităţii) care au devenit, cu timpul, piatra unghiulară a noţiunii de normă de drept şi care, câteva 
secole mai târziu, au inspirat documente ca: „The Petition of Rights” (7 iunie 1628), adresată regelui 
Angliei de către Parlament (în care se arăta că omul liber nu poate fi obligat să plătească impozit, fără 
consimţământul Parlamentului; omul liber nu poate fi citat împotriva legii; soldaţii şi marinarii nu pot 
pătrunde abuziv în case particulare, ş.a.) şi „Habeas Corpus Act”, lege impusă de Parlamentul englez 
la 26 mai 1679, considerată ca a doua constituţie a Angliei, după Magna Charta Libertatum. 
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Ulterior, Carta a fost completată cu Reglementările de la Oxford, promulgate în 1258, care 
stabileau obligaţiile administratorilor faţă de popor, instituind şi o procedură pentru plângerile 
împotriva administratorilor corupţi. 

Mai târziu, sub influenţa marilor gânditori ai lumii, preocupaţi de promovarea drepturilor 
omului, au apărut şi alte documente naţionale ca: „Bill of Rights” (13 februarie 1689), Declaraţia de 
independenţă a Statelor Unite (4 iulie 1776), Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului (26 
august 1789, adoptată de Adunarea Constituantă a Franţei), Constituţia Statelor Unite (din 17 
septembrie 1787, ratificată de toate statele Uniunii între 7 decembrie 1787 şi 29 mai 1790). 

Constituţiile adoptate ulterior în ţările democratice, cum ar fi spre exemplu, în Olanda (1798), 
Suedia (1809), Spania (1812), Belgia (1831), Danemarca (1949), au proclamat drepturile fundamentale 
ale omului şi mijloacele de garantare a acestora [10].  

Consacrarea în formă juridică a valorilor filosofice, politice şi sociale, inclusiv cu privire la 
drepturile omului, s-a intensificat odată cu „Renaşterea”, datorită multiplelor schimbări în viaţa 
socială, politică şi a mentalităţilor, generate de apariţia şi extinderea economiei de piaţă, cât şi a 
liberalismului. De altfel, drepturile omului reprezintă o idee modernă ce nu se poate explica decât în 
contextul unei lumi cu un anumit nivel de dezvoltare. A fundamenta aceste drepturi, într-un moment 
anterior, este ca şi cum ai încerca să iluminezi cu energie electrică în secolul al VII-lea. 

În practica socială, teoreticienii liberalismului au fost primii care au proclamat egalitatea 
tuturor oamenilor, ca fundament al concepţiei drepturilor omului, iar revoluţiile - americană (1763-
1791) şi franceză (1789-1799) - au consacrat, pentru prima oară în istoria umanităţii, principiile: 
egalităţii în faţa legii, libertăţii de gândire şi demnităţii umane. 

La mijlocul secolului al XIX-lea, drepturile omului au început să fie abordate şi la nivel 
internaţional, primele norme convenţionale interstatale având ca obiect umanizarea războiului, 
combaterea comerţului cu sclavi (în general, cu fiinţe umane) şi protejarea minorităţilor religioase. 

Începând cu secolul al XX-lea, mai ales după crearea Societăţii Naţiunilor, au fost adoptate 
mai multe norme internaţionale privind protecţia unor drepturi, referitoare la: probleme de muncă, 
protecţia drepturilor popoarelor din colonii, protecţia minorităţilor etnice şi religioase, protecţia 
străinilor. 

Promovarea drepturilor omului a fost abordată însă, ca imperativ major al comunităţii 
internaţionale, abia după cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru a se preîntâmpina pe viitor 
atrocităţi, asemănătoare celor săvârşite de nazişti. Astfel, au fost adoptate numeroase reglementări cu 
caracter universal sau regional, începând cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite (26 iunie 1945) şi 
Declaraţia universală a drepturilor omului (10 decembrie 1948) - primul document cu vocaţie 
universală, care stipulează principiile fundamentale ale drepturilor omului: libertatea, egalitatea, 
universalitatea şi inalienabilitatea, cât şi prevederi exprese referitoare la: cadrul legal al exercitării 
drepturilor omului; dreptul de a participa direct sau prin reprezentanţi la elaborarea legilor; libertatea 
cuvântului; libertatea presei, libertatea întrunirilor, ş.a. 

 
Chiar dacă nu a fost adoptată printr-un act cu forţă juridică obligatorie, Declaraţia universală 

a drepturilor omului a avut şi are un ecou imens, devenind un veritabil instrument internaţional care 
stă la baza formării celui mai dezvoltat sistem de protecţie a drepturilor omului cunoscut în istorie.  

Principiile înscrise în aceasta au fost preluate în constituţiile statelor democratice şi în 
numeroase convenţii internaţionale, dobândind astfel forţă juridică.  

La nivel global, evoluţia reglementărilor privind protecţia drepturilor omului, are un ritm 
accentuat, lista lor îmbogăţindu-se continuu; din studiile Institutului de Documentare Juridică de la 
Roma reiese că, în prezent sunt reglementate 138 drepturi ale omului, iar în lista întocmită de Sistemul 
Internaţional de Informare şi Documentare în Domeniul Drepturilor Omului (HURIDOCS) figurează 
115 asemenea drepturi [11].  

Totodată, mecanismele de garantare a respectării şi aplicării drepturilor s-au diversificat 
continuu, atât la nivel naţional, regional, cât şi universal.  

Totuşi, numeroase drepturi şi libertăţi consacrate prin acte normative, nu şi-au găsit nici până 
în prezent o aplicare efectivă în unele zone ale lumii, ori între garanţiile stipulate şi situaţiile de fapt 
există un decalaj considerabil, nereuşindu-se în multe situaţii punerea în practică a unor drepturi 
recunoscute formal. 

Potrivit doctrinei [12], garantarea acestor drepturi a rămas fragilă din motive de ordin politic, 
economic, tehnologic şi instituţional, însă apreciem că acest fenomen se datorează şi obiceiurilor, 
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mentalităţilor şi tradiţiilor, care acţionează ca o frână în calea schimbărilor, ceea ce ar impune măsuri 
pentru perfecţionarea mecanismelor democratice şi a celor menite a duce la dezvoltarea economiei în 
regiunile respective. 

Dezvoltarea domeniului de drept pozitiv al drepturilor omului, a condus şi la dezvoltarea unei 
ştiinţe autonome a drepturilor omului [13]. Aceasta este o ramură specială a ştiinţelor sociale, ce are ca 
obiect studierea raporturilor dintre oameni, prin prisma demnităţii umane, cu scopul de a determina 
drepturile şi capacităţile care sunt necesare pentru dezvoltarea personalităţii fiecărei fiinţe umane [14]. 

Problematica drepturilor omului a pătruns direct, dar sigur, în conţinutul normativ al dreptului 
internaţional public, ca şi într-o serie de ramuri ale acestuia: dreptul internaţional umanitar, dreptul 
internaţional penal, dreptul răspunderii internaţionale, dreptul diplomatic (prin protecţia diplomatică) 
şi dreptul internaţional al mediului.  

Iniţial, materia drepturilor omului a fost considerată ca formând o instituţie juridică a dreptului 
internaţional public, însă urmare dezvoltării reglementărilor în materie a devenit o ramură distinctă: 
dreptul internaţional al drepturilor omului [15], care reprezintă un ansamblu normativ distinct (ca şi 
dreptul tratatelor, dreptul mării, dreptul diplomatic şi consular, etc.), guvernat de principiile 
fundamentale ale dreptului internaţional public general, chiar dacă prezintă şi anumite trăsături 
specifice.  

 Având în vedere criteriile care stau la baza împărţirii sistemului de drept în ramuri de drept 
[16], constatăm că dreptul internaţional al drepturilor omului reprezintă o ramură de sine stătătoare a 
dreptului, întrucât are un obiect propriu de reglementare: raporturile juridice din sfera protecţiei 
internaţionale a drepturilor omului, beneficiarii reglementărilor sale fiind în primul rând oamenii, ca 
particulari, şi nu statele părţi. De altfel, dezvoltarea dreptului internaţional al drepturilor omului în 
cadrul dreptului internaţional public general, constituie „o revoluţie lină, care ţinteşte în mod invariabil 
cele mai etatiste caracteristici ale dreptului internaţional” [17].  

În evoluţia sa, dreptul internaţional al drepturilor omului nu reflectă un model unitar şi 
imuabil, general acceptat, întrucât procesul axiologic generator de drepturi se desfăşoară diferit în 
fiecare epocă istorică, procesele de valorizare la nivel naţional coexistând şi influenţându-se reciproc 
cu cele ce se realizează la nivel internaţional [18]. Astfel, reglementările naţionale adoptate de state 
formează ceea ce este numit  „drepturi ale omului cu conţinuturi variabile” [19], prin intermediul 
acestor conţinuturi, diferenţiate de specificul fiecărui stat, realizându-se garantarea şi protecţia efectivă 
a drepturilor. 

Reglementările privind drepturile omului ţin atât de ordinea internă, cât şi de cea 
internaţională, definind şi însumând un ansamblu de drepturi şi libertăţi, precum şi de obligaţii ale 
oamenilor (unii faţă de alţii), ale statelor (de a apăra şi promova aceste drepturi), ale întregii comunităţi 
internaţionale (de a veghea la respectarea lor în fiecare ţară, intervenind în acele situaţii în care 
drepturile omului ar fi încălcate într-un anumit stat, care nu dispune măsurile necesare pentru încetarea 
încălcărilor şi restabilirea situaţiei anterioare). 

 
Concluzii 
 
Doctrina pozitivistă susţine faptul că singurul drept este cel pozitiv, fiind inutil să căutăm 

originile drepturilor omului în dreptul natural, însă punctul de plecare al oricărei reflecţii, referitoare la 
libertate şi drepturi, se situează, de regulă, în teoriile dreptului natural [20].  

Fundamentarea drepturilor şi libertăţilor omului numai pe dreptul pozitiv - recunoaşterea 
acestora depinzând doar de autoritatea statală - ar deschide calea arbitrariului şi totalitarismului [21], 
care nu pot să fie estompate decât de recunoaşterea dreptului natural, ce încearcă să lege drepturile 
omului de „principii superioare” şi de natura umană. 

Alături de doctrina clasică a dreptului natural - ce situează drepturile omului, din punct de 
vedere ontologic, înainte de naşterea individului - şi de pozitivism, care, poziţionându-se la cealaltă 
extremă, consideră că drepturile sunt legate exclusiv de voinţa statului, există şi opinia potrivit căreia 
geneza acestor drepturi este socială, dar ea se situează într-o fază prejuridică şi extrajuridică, căpătând 
doar ulterior, prin consacrarea şi protecţia juridică a valorilor respective, caracter normativ. 

Afirmaţia potrivit căreia drepturile omului şi-ar avea izvorul numai în natură, considerăm că 
acoperă doar parţial realitatea, întrucât sfera drepturilor consacrate are în vedere numai partea pozitivă 
a naturii omului, care implică drepturi şi libertăţi benefice pentru fiecare, dar şi pentru ceilalţi semeni 
şi societate, în general, iar nu şi partea negativă a naturii umane.  
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Există unele drepturi care nu sunt dictate de legile naturii, ci pot să-şi aibă izvorul, spre 
exemplu, în „contractul social”, fiind reglementate din nevoia de convieţuire a indivizilor în comun, iar 
altele pot să derive din dezvoltarea ştiinţei sau tehnicii, natura umană urmând a se adapta la acestea.  

În concluzie, s-ar putea susţine că, în evoluţia lor, drepturile omului au la bază natura umană 
pozitivă şi legile naturii, însă reglementarea acestora se realizează şi în funcţie de nevoile convieţuirii 
sociale, progresul general, dezvoltarea diverselor comunităţi (care generează şi unele drepturi 
caracteristice) şi ţelurile evoluţiei societăţilor umane privind dezvoltarea civilizaţiei [22]. 
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