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Les normes de droit civil établies par le Code civil roumain garantissent de façon directe
l'exercice des droits de l'homme dans notre pays. Par l'intermédiaire des institutions spécifiques, le
Code civil assure une protection efficace de certains droits fondamentaux de l'homme, parmi
lesquels le droit de propriété.
1. Introducere.Drepturile omului sunt fundamentate pe valorile esen\iale ale
omenirii respectiv: integritatea ]i demnitatea uman[, egalitatea, pacea, nediscriminarea etc.
Importan\a drepturilor omului rezid[ din locul ocupat de acestea, at`t @n plan social, c`t ]i
@n plan individual. Ele se pot manifesta plenar numai @n cadrul unui colectivit[\i umane, fiind, @n
esen\[, ni]te drepturi subiective. #n calitatea lor de drepturi subiective impun, pe de o parte, o
obliga\ie a individului de a respecta drepturile celorlal\i semeni, iar pe de alt[ parte, confer[
individului posibilitatea de a pretinde celorlal\i semeni s[-i respecte aceste drepturi. De aici, se
poate desprinde caracterul universal al drepturilor omului, ele fiind opozabile "erga omnes".
Dreptul interna\ional contemporan afirm[ egalitatea @n drepturi a tuturor persoanelor ]i
promoveaz[ eliminarea oric[rei forme de discriminare. Egalitatea @n drepturi reprezint[ unul dintre
fundamentele garant[rii drepturilor omului, resping`ndu-se astfel ideea acord[rii de regimuri
privilegiate unor anumite grupuri de persoane. Exercitarea drepturilor omului se afl[ @ntr-o str`ns[
interdependen\[ cu alte ramuri de drept. Consider[m c[ acest lucru se datoreaz[ faptului c[
drepturile omului ac\ioneaz[ @n toate domeniile vie\ii sociale.
2. Continut. Pentru a reliefa leg[tura existent[ @ntre drepturile omului ]i alte ramuri de
drept este necesar a se observa care este punctul de leg[tur[ dintre acestea. Leg[tura dintre
drepturile omului ]i dreptul civil se materializeaz[ prin aceea c[ dreptul civil este cel care pune la
dispozi\ia drepturilor omului instrumentele teoretice necesare pentru a justifica o ac\iune @n justi\ie,
de exemplu o ac\iune @n revendicare care se fundamenteaz[ pe institu\ia civil[ a propriet[\ii. Codul
civil constituie fundamentul raporturilor de drept civil, el av`nd o vechime impresionant[
raportat[ la alte reglement[ri legale aflate in vigoare. Codul civil a fost edictat la 26
noiembrie 1864, fiind promulgat la 4 decembrie 1864. Intrarea lui in vigoare s-a realizat la
1 decembrie 1865. Elaborarea Codului civil rom`n a avut la baza Codul lui Napoleon din
anul 1804, prezent`nd numeroase similitudini cu acesta din urm[.
Evolutiv, o parte a normelor juridice cuprinse @n Cod au suferit modific[ri datorate
dinamicii rela\iilor sociale pe care erau chemate s[ le reglementeze. Cu toate c[ o parte a
dispozi\iilor sale au fost abrogate, fiind reglementate prin intermediul altor acte normative,
totu]i majoritatea reglement[rilor sale sunt @nc[ @n vigoare.1
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Pentru a releva leg[tura dintre drepturile omului ]i Codul civil se impune realizarea unei
clasific[ri a drepturilor omului. O prim[ clasificare a drepturilor omului a fost f[cut[ @n func\ie de
evolu\ia istoric[ a acestora. Pornind de la acest aspect, drepturile omului se pot structura @n trei
categorii. Prima genera\ie de drepturi au fost cele civile ]i politice, libertatea ]i egalitatea
reprezent`nd c[ile de acces la guvernare. Ce-a de-a doua genera\ie a drepturilor fundamentale au
fost cele sociale, economice ]i culturale. Ele au conferit caracterul sacru ]i inviolabil al dreptului de
proprietate. Aceast[ categorie de drepturi s-a impus dup[ adoptarea Declara\iei Universale a
Drepturilor Omului. #n cea de-a treia genera\ie de drepturi speciali]tii includ categoria drepturilor
de solidaritate: dreptul la pace, la dezvoltare, la mediu @nconjur[tor s[n[tos.2
Pe de alt[ parte, unii autori au @mp[r\it drepturile, @n func\ie de criteriul num[rului
persoanelor @n: drepturi colective (din categoria c[rora fac parte: dreptul popoarelor la
autodeterminare; dreptul de asociere @n sindicate; egalitatea @ntre sexe etc) ]i drepturi individuale,
din categoria c[rora fac parte toate celelalte drepturi.
Dar cea mai folosit[ clasificare este aceea fundamentat[ pe cele dou[ Pacte ale drepturilor
omului. În func\ie de acestea, drepturile omului se împart în:
a) Drepturi civile. Din aceast[ categorie de drepturi fac parte:dreptul la via\[, la libertate ]i
la inviolabilitatea persoanei, dreptul de a se c[s[tori, dreptul la egal[ ocrotire a legii, dreptul de a fi
recunoscut ca subiect de drept, egalitatea în drepturi între b[rbat ]i femeie, dreptul la o cet[\enie,
dreptul la proprietate, dreptul de a nu fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale în via\a
particular[, în familie, în domiciliu sau în coresponden\a sa, ori a unei atingeri ilegale aduse
onoarei sau reputa\iei.
b) Drepturi politice: dreptul la libertatea g`ndirii, con]tiin\ei ]i religiei, dreptul la întrunire
pa]nic[, dreptul la liber[ circula\ie (alegerea domiciliului, p[r[sirea ]i reîntoarcerea în \ar[ etc.),
dreptul de a participa la conducerea statului (de a alege ]i a fi ales, de a avea acces la func\iile
publice), dreptul la azil.
c) Drepturi economice ]i sociale: dreptul la munc[, dreptul la asigurare social[, dreptul
mamelor la ocrotire social[, dreptul copiilor ]i adolescen\ilor la ocrotire special[, dreptul de
asociere, inclusiv în sindicate, dreptul la odihn[ ]i la timp liber, dreptul persoanei la un nivel de trai
suficient pentru familia sa, dreptul la concediu pl[tit, dreptul persoanei la realizarea drepturilor din
domeniile vie\ii economice, sociale ]i culturale pentru men\inerea demnit[\ii sale, dreptul la
s[n[tate.
d) Drepturi culturale: dreptul la educa\ie, dreptul de a participa la via\a cultural[, dreptul
de a beneficia de progresul tehnic ]i de aplica\iile sale, dreptul persoanei de a beneficia de protec\ia
intereselor morale ]i materiale decurg`nd din operele sale.
Prezint[ importan\[ din punctul nostru de vedere ultima clasificare; putem detalia
o serie de drepturi cuprinse @n sfera drepturilor civile. Astfel, dreptul la via\[ este prev[zut @n
art. 2 din Pact unde se arat[ c[ dreptul la via\[ al oric[rei persoane este protejat prin lege. Moartea
nu poate fi cauzat[ cuiva @n mod inten\ionat, dec`t @n executarea unei sentin\e capitale, pronun\ate
de un tribunal, @n cazul @n care infrac\iunea este sanc\ionat[ cu aceast[ pedeaps[ prin lege.
Exist[ situa\ii @n care moartea unei persoane nu constituie o @nc[lcare a acestui articol ]i
anume atunci c`nd: a) rezult[ din ap[rarea oric[rei persoane @mpotriva violen\ei ilegale; b) are loc
@n cursul unei arest[ri legale sau pentru a @mpiedica evadarea unei persoane legal de\inute; c) are
loc c`nd se reprim[, conform legii, tulbur[ri violente sau o insurec\ie.
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Conform legisla\iei @n vigoare3, dreptul la via\[ precum ]i dreptul la integritatea fizic[ ]i
psihic[ a persoanei sunt garantate . Legisla\ia noastr[ a stabilit c[ dreptul la via\[ se na]te în
momentul c`nd copilul separat de corpul mamei, î]i începe existen\a sa proprie. Dreptul la via\[
înceteaz[ o dat[ cu producerea fenomenului natural al mor\ii. Acest drept este protejat ]i de dreptul
penal4, care pedepse]te orice ac\iune sau inac\iune ce ar duce la înc[lcarea dreptului la via\[.
Adunarea Parlamentar[ a Consiliului Europei a contribuit la adoptarea, în anul 1985, a protocolului
aditional la Conven\ie, prin intermediul c[ruia a fost abolit[ pedeapsa cu moartea pe timp de pace.
Majoritatea cazurilor de @nc[lcare dreptului la via\[ au loc pe timp de ràzboi sau în timpul unor
conflicte sociale. Problema eutanasiei a provocat controverse în literatura de specialitate.
Eutanasia const[ într-un act de umanitate , de scutire a victimei de chinurile unei boli
incurabile care îi provoac[ mari suferin\e, de c[tre personalul medical sau de c[tre so\ sau o rud[
apropriat[, de exemplu printr-o injec\ie letal[5. De]i multe \[ri permit formal eutanasia, totu]i în
legisla\ia noastr[ aceasta nu este acceptat[, mai mult chiar orice ac\iune sau inac\iune în acest sens
este @ncriminat[6. Trec`nd peste argumentele de ordin moral ]i religios privind eutanasia, s-a
concluzionat c[ recunoa]terea acesteia ar duce, în final, la înt[rirea tendin\elor sinuciga]e ale
membrilor societ[\ii.
O alt[ problem[ ridicat[ de dreptul la via\[ este aceea a cursei înarm[rilor. Cursa
înarm[rilor reprezint[ o imens[ irosire de resurse ]i sustrage resurse esen\iale pentru educa\ie,
s[n[tate ]i alte programe sociale de importan\[ vital[ pentru copii ]i tineri.7 Cu toate c[, odat[ cu
încheierea r[zboiului rece s-a realizat o încetinire a ritmului acestei curse ]i datorit[
dezmembr[rii fostului colos sovietic, totu]i în ziua de ast[zi, cursa înarm[rilor nu a încetat, dovad[
fiind multiplele conflicte regionale existente în lume. Aceste conflicte fac victime, at`t în r`ndul
combatan\ilor, c`t ]i în cel al necombatan\ilor, un exemplu elocvent fiind conflictul desf[]urat pe
teritoriul Israelului în ultima perioad[, c[ruia i-au c[zut victime ]i copii, fapt ce reprezint[, în final
o înc[lcare a dreptului la via\[. Pacea, absen\a r[zboiului ]i a conflictelor în lumea întreag[ ]i mai
ales l[rgirea continu[ a bazelor p[cii, eliminarea total[ a armelor nucleare ]i a altor arme de
distrugere în mas[, oprirea cursei înarm[rilor ]i respectarea dreptului fiec[rui popor de a-]i hot[rî
soarta, iat[ ce ar constitui cea mai bun[ garan\ie a dreptului la via\[ ]i a protec\iei vie\ii.8
Dreptul la libertate ]i la siguran\[. Orice persoan[9 are dreptul la libertate ]i la siguran\[.
#n situa\ia @n care o persoan[ este arestat[, ea trebuie s[ fie informat[ @n termenul cel mai scurt ]i
@ntr-o limb[ pe care o @n\elege, asupra motivelor arest[rii sale ]i asupra oric[rei acuza\ii aduse
@mpotriva sa. Persoana arestat[ sau de\inut[ trebuie adus[ de @ndat[ @naintea unui judec[tor sau a
altui magistrat @mputernicit prin lege cu exercitarea atribu\iilor judiciare. Ea are dreptul de a fi
judecat[ @ntr-un termen rezonabil sau eliberat[ @n cursul procedurii. De asemenea, ea are dreptul s[
introduc[ un recurs @n fa\a unui tribunal, pentru ca acesta s[ decid[ @ntr-un termen scurt asupra
legalit[\ii de\inerii sale ]i s[ dispun[ eliberarea sa, dac[ de\inerea este legal[.
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Dreptul la respectarea vie\ii private ]i de familie. Orice persoan[10 are dreptul la
respectarea vie\ii sale private ]i de familie a domiciliului s[u ]i a coresponden\ei sale. Nu
este admis amestecul unei autorit[\i publice @n exercitarea acestui drept dec`t @n m[sura @n
care acest amestec este prev[zut de lege ]i dac[ constituie o m[sur[ ce este necesar[ pentru
securitatea na\ional[, siguran\a public[, bun[starea economic[ a \[rii, ap[rarea ordinii ]i
prevenirea faptelor penale, protejarea s[n[t[\ii sau a moralei, ori protejarea drepturilor ]i
libert[\ilor altora.
Dreptul la c[s[torie. #ncep`nd11 cu v`rsta stabilit[ prin lege, b[rbatul ]i femeia au dreptul
de a se c[s[tori ]i de @ntemeia o familie conform legisla\iei na\ionale ce reglementeaz[ exercitarea
acestui drept.
Dreptul la nume. Reprezint[ un drept fundamental al omului, întruc`t în cadrul societ[\ii,
identificarea unei persoane se realizeaz[ ]i pe baza numelui. În legisla\ia noastr[ termenul de
nume are un sens dublu, ]i anume: stricto sensu, desemneaz[ numai numele de familie al unei
persoane; lato sensu, desemneaz[ at`t numele de familie c`t ]i prenumele unei persoane. Numele
poate fi definit ca fiind cuv`ntul sau totalitatea cuvintelor prin care este individualizat[ o
persoan[12. În legisla\ia noastr[, referitor la dreptul la nume este stipulate c[ orice persoan[ are
dreptul la numele stabilit sau dob`ndit potrivit legii... 13. Dob`ndirea numelui are loc, de regul[, în
momentul na]terii copilului.
Dreptul de a dob`ndi o cet[\enie. În dreptul interna\ional public exist[ o serie de
conven\ii, încheiate în scopul combaterii fenomenului apatridiei. O.N.U. a adoptat în aceast[
materie dou[ conven\ii ]i anume: Conven\ia pentru înl[turarea apatridiei; Conven\ia pentru
reducerea cazurilor de apatridie în viitor. Din cele dou[ conven\ii se desprinde un set de reguli, ce
vizeaz[ dob`ndirea cet[\eniei ]i anume: copilul f[r[ cet[\enie n[scut pe teritoriul unui stat, va primi
cet[\enia statului respectiv; copilul n[scut din p[rin\i necunoscu\i, dac[ nu se poate stabili locul
na]terii, va primi cet[\enia statului unde a fost g[sit; pierderea cet[\eniei trebuie s[ opereze numai
în momentul dob`ndirii altei cet[\enii. În legisla\ia rom`neasc[, cet[\enia a fost reglementat[ @n
mod expres @ntr-o lege14. Astfel, sunt enumerate modurile de dob`ndire a cet[\eniei ]i anume: prin
na]tere; prin adop\ie; prin repatriere; prin acordarea la cerere.
Dreptul de a nu fi supus unor imixtiuni sau atacuri privind via\a sa personal[,
coresponden\a, onoarea ]i reputa\ia. Acest drept este garantat de legisla\ia noastr[ de c[tre
Constitu\ie15. Onoarea ]i reputa\ia copilului sunt ocrotite prin intermediul Codului penal16.
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#n acest mod, legea asigur[ persoanei respectul demnit[\ii ]i onoarei, privite at`t din punct
de vedere al sentimentului de autopre\uire c`t ]i din punct de vedere al stimei ]i considera\iei,
precum ]i al respectului de care se bucur[ persoana în cadrul societ[\ii. Totu]i, exist[ situa\ii
c`nd,aceste fapte penale nu se pedepsesc ]i anume în cazul în care se face proba verit[\ii. Proba
verit[\ii const[ în posibilitatea acordat[ a celui ce a s[v`r]it ac\iunea ofensatoare de a dovedi c[
cele afirmate sau imputate corespund realit[\ii, ea fiind admis[ numai dac[ afirmarea sau
imputarea s-a f[cut pentru ap[rarea unui interes legitim.17
Tot Codul penal incrimineaz[ sub forma infrac\iunii de violare a secretului
coresponden\ei18 fapta de deschidere f[r[ drept a unei coresponden\e adresate altuia ori
interceptarea unei convorbiri sau comunic[ri efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace
de transmitere la distan\[ . În alin. 2 se stipuleaz[ c[ exist[ infrac\iunea de violare a secretului
coresponden\ei ]i atunci c`nd are loc: sustragerea, distrugerea sau re\inerea unei coresponden\e,
precum ]i divulgarea con\inutului unei coresponden\e, chiar atunci c`nd a fost trimis[ deschis[ sau
a fost deschis[ din gre]eal[, ori divulgarea con\inutului unei convorbiri sau comunic[ri
interceptate, chiar dac[ f[ptuitorul a luat cuno]tin\[ de acesta din gre]eal[ sau din înt`mplare .
Dreptul la proprietate, constituie unul dintre cele mai importante drepturi civile.
Respectarea acestuia constituie baza rela\iilor economice din cadrul unei societ[\i. Codul civil @n
Cartea a II-a, Titlul II, intitulat Despre proprietate realizeaz[ prin intermediul dispozi\iilor acestuia
o protec\ie a acestui drept.
3. Aspecte viz`nd protec\ia drepturilor omului prin intermediul normelor
juridice cuprinse @n Codul civil rom`n. Dreptul de proprietate este definit de c[tre Codul civil
ca fiind acel drept pe care @l are cineva de a se bucura ]i a dispune de un lucru în mod exclusiv ]i
absolut, îns[ în limitele determinate de lege19. #n acela]i timp, sunt reglementate ]i
dezmembr[mintele dreptului de proprietate, respectiv uzul, abita\iunea ]i uzufructul.
Cazurile priv[rii de proprietate sunt exproprierea, na\ionalizarea sau alte m[suri
similare luate de stat20 Pe rolul instan\elor interna\ionale cu competen\[ @n domeniul
protec\iei drepturilor omului au fost introduse ac\iuni ce vizau lezarea dreptului de
proprietate. Un prim exemplu @n acest sens @l constituie cauza Anghelescu împotriva
Rom`niei, judecat[ de c[tre Curtea European[ a Drepturilor Omului, @n care reclamantul
pretinde c[ i-a fost adus[ atingere dreptului la respectarea bunurilor sale, a]a cum este
garantat de art. 1 din Primul Protocol adi\ional la Conven\ia European[ a Drepturilor
Omului.21 #n urma deliber[rii efectuate @n cauz[, Curtea a decis, în unanimitate, existen\a
imputarea în public a unei fapte determinate privitoare la o persoan[, care, dac[ ar fi adev[rat[ ar expune acea
persoan[ la o sanc\iune penal[, administrativ[ sau disciplinar[ ori dispre\ului public.
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183

Codul civil român între tradiţie şi reformă la 140 de ani de aplicare

înc[lc[rii prevederilor art. 1 din Primul Protocol adi\ional la Conven\ia European[ a
Drepturilor Omului. Un alt exemplu @l reprezint[ cauza Brum[rescu împotriva Rom`niei
referitoare tot la lezarea dreptului de proprietate.
Alt domeniu de interferen\[ @ntre drepturile omului ]i Codul civil @l constituie
reglement[rile acestuia din urm[ referitoare la r[spunderea civil[ delictual[, prev[zut[ de
acesta @n Cartea a III-a, Titlul III, Capitolul V, intitulat Despre delicte ]i cvasi-delicte. Art.
998 din Codul civil prevede c[ orice fapt[ a omului, care cauzeaz[ altuia prejudiciu, oblig[ pe
acela din a c[rui gre]eal[ s-a ocazionat, a-l repara. Astfel, distrugerea unui bun apar\in`nd
altei persoane, @ndrept[\e]te persoana p[gubit[ fie s[ primeasc[ un de acela]i gen, fie o
sum[ de bani reprezent`nd contravaloarea bunului distrus, care nu mai poate fi @nlocuit.
Dreptul de mo]tenire, reglementat de Codul civil @n Cartea a III-a, Titlul I,
reprezint[ un corolar al dreptului de proprietate. Codul civil este acela care reglementeaz[
@ntreaga procedur[ efectuat[ @n cazul unei succesiuni, @n urma c[reia se transmite
proprietatea unor bunuri de la de cuius c[tre mo]tenitori. Punctele de tangen\[ dintre
drepturile omului ]i Codul civil sunt mult mai numeroase, dar noi am urm[rit doar a releva
leg[tura dintre acestea.
4. Concluzii. Exercitarea drepturilor omului interac\ioneaz[ @n mod nemijlocit cu
normele juridice cuprinse @n Codul civil rom`n, acestea din urm[ aduc`ndu-]i contribu\ia
nemijlocit la garantarea unuia dintre drepturile fundamentale ale omului, respectiv dreptul
la proprietate. #n absen\a acestor garan\ii oferite de c[tre Codul civil, protec\ia drepturilor
omului ar fi incomplet[ @ntruc`t pe dreptul de proprietate se intemeiaz[ exercitarea tuturor
celorlalte drepturi civile. Astfel, Codul civil, prin prevederile sale, vine, al[turi de alte
institu\ii ale dreptului aplicabile @n \ara noastr[, s[ garanteze o mai bun[ punere @n practic[
a drepturilor fundamentale ale omului.
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