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Abstract
Unlike the Human Rights Committee, which is a conventional body set up under
the International Covenant on Civil and Political Rights the UN Committee on Social
Economic and Cultural Rights is a UN organ, unconventional, being set up in 1985 by
a Resolution of the Economic and Social Council.
The quasi-jurisdiction of the Committee does not arise either from the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights or from the
ECOSOC Resolution but was acquired recently on 5 May 2013 with the entry into
force of the Optional Protocol to the ICESCR. Pursuant to Articles 1-9 of
OP-ICESCR, the Committee may receive and settle individual communications filed
by individuals on behalf of individuals or groups of individuals under the jurisdiction
of the State Party to the Protocol on rights enshrined in the ICESCR. The Committee
is therefore in a position to proceed with the settlement of such individual
communications only in respect of States which have expressed their consent to be
parties to this Protocol. So far, 24 States have become parties to this Protocol, thus
accepting the Committee's jurisdiction.
This paper aims to give an overview of the jurisprudential lines that CESCR has
managed to outline so far (Section II) and to provide a starting point and reflection
for further and necessary steps from the CESCR. The final part is reserved for the
conclusions (Section III).
Keywords: ESC rights; justiciability; right to adequate housing; right to social security;
admissibility ratione temporis; protection of family

Rezumat
Spre deosebire de Comitetul Drepturilor Omului, care este un organ convenąional
fiind stabilit prin Pactul internaąional cu privire la drepturile civile úi politice, Comitetul
* Prezenta lucrare are la bazĉ comunicarea prezentatĉ în cadrul secƜiunii Drept european ƕi internaƜional a
ConferinƜei InternaƜionale Bienale a FacultĉƜii de Drept din cadrul UniversitĉƜii de Vest din Timiƕoara, desfĉƕuratĉ la Timiƕoara, între 2 ƕi 3 noiembrie 2018.
* laura.craciunean@gmail.com
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ONU pentru Drepturile Economice Sociale úi Culturale este un organ al ONU, neconvenąional, fiind înfiinąat, în 1985, printr-o Rezoluąie a Consiliului Economic úi Social.
Competenąa cvasi-jurisdicąională a Comitetului nu rezultă nici din Pactul internaąional cu privire la drepturile economice, sociale úi culturale úi nici din Rezoluąia
ECOSOC de înfiinąare ci a fost dobândită, relativ recent, la 5 mai 2013, odată cu intrarea
în vigoare a Protocolului Opąional la PIDESC. Potrivit articolelor 1-9 din PO-PIDESC
Comitetul poate primi úi soluąiona comunicări/plângeri individuale introduse de
persoane fizice, în numele unor persoane fizice sau a unor grupuri de persoane fizice
care se găsesc sub jurisdicąia Statului-parte la Protocol, cu privire la drepturile înscrise
în PIDESC. Astfel, Comitetul este în măsură să procedeze la soluąionarea acestor
comunicări/plângeri individuale numai cu privire la statele care úi-au exprimat consimąământul de a fi părąi la acest Protocol. Până în prezent, 24 de state au devenit părąi
la acest Protocol acceptând, în acest mod, jurisdicąia Comitetului.
Prezenta lucrare îúi propune să ofere o privire de ansamblu asupra liniilor jurisprudenąiale pe care CDESC a reuúit să le contureze până în prezent (Secąiunea a II-a) úi să
ofere un punct de plecare úi reflecąie pentru demersuri ulterioare úi necesare din partea
CESCR. Partea finală este rezervată concluziilor (Secąiunea a III-a).
Cuvinte-cheie: drepturi economice, sociale úi culturale, justiąiabilitate, dreptul la o locuinąă
adecvată, dreptul la securitate socială, admisibilitate ratione temporis, protecąia familiei

I. Aspecte introductive
Spre deosebire de Comitetul Drepturilor Omului1, care este un organ convenƜional
fiind stabilit prin Pactul internaƜional cu privire la drepturile civile Ɣi politice2, Comitetul
ONU pentru Drepturile Economice Sociale Ɣi Culturale3 este un organ al ONU, neconvenƜional, fiind înfiinƜat, în 1985, printr-o RezoluƜie4 a Consiliului Economic Ɣi Social5.
CompetenƜa cvasi-jurisdicƜionalĉ a Comitetului nu rezultĉ nici din Pactul internaƜional
cu privire la drepturile economice, sociale Ɣi culturale6 Ɣi nici din RezoluƜia ECOSOC de
înfiinƜare ci a fost dobânditĉ, relativ recent, la 5 mai 2013, odatĉ cu intrarea în vigoare a
Protocolului OpƜional la PIDESC7. Potrivit articolelor 1-9 din PO-PIDESC Comitetul poate primi
Ɣi soluƜiona comunicĉri/plângeri individuale introduse de persoane fizice, în numele unor
persoane fizice sau a unor grupuri de persoane fizice care se gĉsesc sub jurisdicƜia Statuluiparte la Protocol, cu privire la drepturile înscrise în PIDESC. Astfel, Comitetul este în
mĉsurĉ sĉ procedeze la soluƜionarea acestor comunicĉri/plângeri individuale numai cu
privire la statele care Ɣi-au exprimat consimƜĉmântul de a fi pĉrƜi la acest Protocol. Pânĉ în
1

Abreviat, în cele ce urmeazĉ, CDO.
Abreviat, în cele ce urmeazĉ, PIDCP.
3
Abreviat, în cele ce urmeazĉ, CDESC.
4 ECOSOC, RezoluƜia 1985/17 din 28 mai 1985. A se vedea pentru textul integral al acestui document, în
limba englezĉ: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
5 Abreviat, în cele ce urmeazĉ, ECOSOC.
6 Abreviat, în cele ce urmeazĉ, PIDESC.
7 Abreviat, în cele ce urmeazĉ, PO-PIDESC.
2

Analele Universitêìii de Vest din Timiæoara

U

Seria Drept

|7

prezent, 24 de state8 au devenit pĉrƜi la acest Protocol acceptând, în acest mod, jurisdicƜia
Comitetului.
Majoritatea statelor membre ale ONU (169), deƔi admit universalitatea, indivizibilitatea, egalitatea Ɣi interdependenƜa tuturor drepturilor omului9, evalueazĉ oportunitatea
ratificĉrii acestui instrument convenƜional Ɣi sunt, deocamdatĉ, reticente în a recunoaƔte
caracterul justiƜiabil al drepturilor economice, sociale Ɣi culturale considerând cĉ acesta ar
fi rezervat exclusiv drepturilor civile Ɣi politice10. În cazul în care justiƜiabilitatea nu este
neapĉrat un motiv de reticenƜĉ, faptul cĉ este necesar, pentru a constatata dacĉ un stat
respectĉ sau nu drepturile economice, sociale Ɣi culturale, sĉ fie fĉcute analize amĉnunƜite
ale politicilor sale în domenii precum cel fiscal, locuinƜe, sĉnĉtate, educaƜie sau culturĉ, se
constituie într-un astfel de motiv. Practica internaƜionalĉ, în special în materia raportĉrilor
periodice, a evidenƜiat cĉ statele sunt puƜin dispuse sĉ lase în sarcina unui organ internaƜional, fie el Ɣi cvasi-jurisdicƜional, analizarea acestor domenii.
În aceste condiƜii, exercitarea de cĉtre CDESC a competenƜei sale cvasi-jurisdicƜionale
apare ca o activitate aflatĉ la început de drum. JurisprudenƜa Comitetului este în plin
proces de conturare, fiind limitatĉ din punct de vedere substanƜial, în special la aplicarea
articolul 2 alin. 2 (interzicerea oricĉrei discriminĉri)11, a articolul 9 (dreptul la securitate
socialĉ)12, a articolul 10 (protecƜia familiei)13 Ɣi a articolul 11 (dreptul la o locuinƜĉ
8 La data de 1 noiembrie 2018 erau State-pĉrƜi la PO-PIDESC urmĉtoarele: Argentina, Belgia, Bolivia,
Bosnia ƕi HerƜegovina, Capul Verde, Republica Central Africanĉ, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Finlanda,
FranƜa, Gabon, Honduras, Italia, Luxemburg, Mongolia, Muntenegru, Niger, Portugalia, San Marino, Slovacia,
Spania, Uruguay ƕi Venezuela.
9 DeclaraƜia ƕi Planul de acƜiune adoptate, de 173 de state, în cadrul ConferinƜei Mondiale a NaƜiunilor
Unite cu privire la Drepturile Omului, Viena, 12 iulie 1993, UN/Doc.A/CONF.157/23, Part. 1.
10 Pentru o poziƜie explicitĉ în acest sens a se vedea ConfederaƜia ElveƜianĉ ƕi Olanda. Pentru amĉnunte
privind poziƜia ConfederaƜiei ElveƜiene în privinƜa caracterului justiƜiabil al drepturilor economice, sociale ƕi
culturale a se vedea ƕi Jörg Künzli, Effectivité et justiciabilité des DESC în La Suisse et les droits économiques,
sociaux et culturels, Rapport final du séminaire sur la dissémination des recommandations du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels de l’ONU a la Suisse, martie 2013, p. 33-34.
11 Articolul 2 alin. 2: „Statele pĉrƜi la prezentul Pact se angajeazĉ sĉ garanteze cĉ drepturile enunƜate în el
vor fi exercitate fĉrĉ nici o discriminare întemeiatĉ pe rasĉ, culoare, sex, limbĉ, religie, opinie politicĉ sau orice
altĉ opinie, origine naƜionalĉ sau socialĉ, avere, naƕtere sau orice altĉ împrejurare”.
12 Articolul 9: „Statele pĉrƜi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoanĉ la securitate
socialĉ, inclusiv asigurĉri sociale”.
13
Articolul 10: „ (1) Statele pĉrƜi la prezentul Pact recunosc cĉ: 1. O ocrotire ƕi o asistenƜĉ cât mai largĉ cu
putinƜĉ trebuie acordatĉ familiei, elementul natural ƕi fundamental al societĉƜii, în special pentru întemeierea
sa ƕi în rĉstimpul cât are responsabilitatea întreƜinerii ƕi educĉrii copiilor care sunt în sarcina sa. Cĉsĉtoria
trebuie sĉ fie liber consimƜitĉ de viitori soƜi. (2) O ocrotire specialĉ trebuie acordatĉ mamelor, într-o perioadĉ
de timp rezonabilĉ, înainte ƕi dupĉ naƕterea copiilor. Mamele salariate trebuie sĉ beneficieze, în decursul
acestei perioade, de un concediu plĉtit sau de un concediu beneficiind de alocaƜii de securitate socialĉ
adecvate. (3) Mĉsuri speciale de ocrotire ƕi de asistenƜĉ trebuie luate în favoarea tuturor copiilor ƕi adolescenƜilor, fĉrĉ nici o discriminare din motive de filiaƜiune sau din alte motive. Copiii ƕi adolescenƜii trebuie ocrotiƜi
împotriva exploatĉrii economice ƕi sociale. Folosirea lor la lucrĉri de naturĉ a le dĉuna moralitĉƜii sau sĉnĉtĉƜii,
de a le pune viaƜa în primejdie sau de a dĉuna dezvoltĉrii lor normale trebuie sancƜionatĉ prin lege. Statele
trebuie, de asemenea, sĉ stabileascĉ limite de vârstĉ sub care folosirea muncii salariate a copiilor va fi interzisĉ
ƕi sancƜionatĉ prin lege”.
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adecvatĉ)14 din PIDESC. Apoi, în concret, exercitarea competenƜei Comitetului de a soluƜiona comunicĉri individuale a vizat un numĉr restrâns de State-pĉrƜi. Astfel, în proporƜie de
aproape 70%15, soluƜiile adoptate de CDESC au vizat Spania, au fost cauze repetitive care au
pus în discuƜie, din punct de vedere substanƜial, mai ales articolul 11 din PIDESC, dreptul la
o locuinƜĉ adecvatĉ. Restul opiniilor adoptate au vizat Ecuadorul (patru soluƜii) Ɣi Portugalia
(o soluƜie). În prezent, în faƜa Comitetului se aflĉ în curs de soluƜionare comunicĉri individuale care privesc Italia (o comunicare individualĉ – articolele 2 alin.1, 10, 12 alin. 1 Ɣi 2,
lit. c Ɣi d, Ɣi articolul 15 alin. 2 Ɣi 3 – donarea unor embrioni produƔi prin fertilizare in vitro,
pentru cercetare ƔtiinƜificĉ); Luxemburgul (o comunicare individualĉ – articolul 8 – concedierea unui lider sindical), Belgia (o comunicare individualĉ – articolul 11 – evacuare forƜatĉ
la terminarea contractului de închiriere), Ɣi, din nou, Spania (44 de comunicĉri individuale –
articolele 2 (2), 10 Ɣi 11 – dreptul la un remediu efectiv pentru a proteja dreptul la o
locuinƜĉ în contextul unor clauze contractuale abuzive; evacuarea forƜatĉ a unei persoane
condamnatĉ pentru uzurpare Ɣi evacuarea unei familii care ocupĉ în mod ilegal un imobil).
Având în vedere limitĉrile menƜionate în paragraful anterior, prezenta lucrare îƔi
propune sĉ ofere o privire de ansamblu asupra liniilor jurisprudenƜiale pe care CDESC a
reuƔit sĉ le contureze pânĉ în prezent (SecƜiunea a II-a) Ɣi sĉ ofere un punct de plecare Ɣi
reflecƜie pentru demersuri ulterioare Ɣi necesare din partea CESCR. Partea finalĉ este
rezervatĉ concluziilor (SecƜiunea a III-a).

II. Repere substanƜiale Ɣi procedurale din jurisprudenƜa CDESC
a. Sub aspect substanƜial, aƔa cum am menƜionat deja, comunicĉrile individuale adresate Comitetului au vizat, în special: articolele 9, 10 Ɣi 11 privitoare la dreptul la securitate
socialĉ, protecƜia familiei Ɣi dreptul la locuinƜĉ. Uneori Comitetul a coroborat aceste articole cu art. 2(2) privind interzicerea oricĉrei discriminĉri.
Comitetul a adoptat, pânĉ în acest moment, opinii16 în privinƜa a cinci comunicĉri individuale17. Restul comunicĉrilor individuale înregistrate fiind respinse pentru neîndeplinirea
14 Articolul 11: „ (1) Statele pĉrƜi la prezentul Pact recunosc dreptul oricĉrei persoane la un nivel de trai
suficient pentru ea însĉƕi ƕi familia sa, inclusiv hranĉ, îmbrĉcĉminte ƕi locuinƜĉ suficiente, precum ƕi la o
îmbunĉtĉƜire continuĉ a condiƜiilor sale de existenƜĉ. Statele pĉrƜi vor lua mĉsuri potrivite pentru a asigura
realizarea acestui drept ƕi recunosc în acest scop importanƜa esenƜialĉ a unei cooperĉri internaƜionale liber
consimƜite. (2) Statele pĉrƜi la prezentul Pact, recunoscând dreptul fundamental pe care îl are orice persoanĉ
de a fi la adĉpost de foame, vor adopta, individuale ƕi prin cooperare internaƜionalĉ, mĉsurile necesare, inclusiv
programe concrete: a) pentru a îmbunĉtĉƜi metodele de producƜie, de conservare ƕi de distribuire a produselor
alimentare prin deplina utilizare a cunoƕtinƜelor tehnice ƕi ƕtiinƜifice, prin difuzarea principiilor de educaƜie în ce
priveƕte nutriƜia ƕi prin dezvoltarea sau reforma regimurilor agrare, în aƕa fel încât sĉ asigure cât mai bine punerea în valoare ƕi utilizarea resurselor naturale; b) pentru a asigura o repartiƜie echitabilĉ a resurselor alimentare
mondiale în raport cu nevoile, Ɯinând seama de problemele care se pun atât Ɯĉrilor importatoare, cât ƕi Ɯĉrilor
exportatoare de produse alimentare”.
15 11 din cele 16 opinii ale CDESC au vizat Spania.
16 Opinia (eng. view) este actul prin care Comitetul soluƜioneazĉ o comunicare/plângere individualĉ.
17
CDESC, Cauza Trujillo Calero c. Ecuadorului, Opinia din 26 martie 2018, E/C.12/63/D/10/2015; CDESC,
Cauza Alarcon Flores c. Ecuadorului, Opinia din 4 octombrie 2017, E/C.12/62/D/14/2016; CDESC, Cauza López
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condiƜiilor de admisibilitate18. În douĉ dintre cele cinci cauze opiniile CDESC au fost de
admitere19 iar în restul de trei, opiniile au fost de respingere.
În cele ce urmeazĉ, ne vom referi la cele douĉ opinii de admitere Ɣi la una dintre
opiniile de respingere20 Ɣi vom evidenƜia liniile de jurisprudenƜĉ conturate de Comitet în
privinƜa drepturilor enunƜate mai sus.
a.1. Astfel, în Cauza I.D.G. c. Spaniei (15 iunie 2015)21 CDESC a adoptat prima sa opinie
de admitere a unei comunicĉri individuale. În soluƜia de admitere, Comitetul a apreciat cĉ,
Statul-parte, prin neasigurarea dreptului autoarei comunicĉrii la un remediu efectiv, în
scopul de a-Ɣi proteja dreptul la o locuinƜĉ, a încĉlcat, în ceea ce o priveƔte pe aceasta,
art. 11 (1) coroborat cu art. 2 (2) din PIDESC.
Pentru a se putea pronunƜa asupra fondului, Comitetul a stabilit, în faza iniƜialĉ a examinĉrii pe fond, întrebarea juridicĉ la care este chemat sĉ rĉspundĉ, respectiv: dacĉ dreptul
la locuinƜĉ al autoarei comunicĉrii, aƔa cum acest drept este prevĉzut de art. 11 (1) al
PIDESC, a fost încĉlcat de Statul-parte ca urmare a desfĉƔurĉrii unei proceduri de executare a ipotecii, procedurĉ asupra cĉreia, autoarea comunicĉrii nu ar fi fost notificatĉ
fiind astfel pusĉ în imposibilitatea de a-Ɣi apĉra drepturile prevĉzute în Pact.
Pentru a rĉspunde la întrebare, Comitetul a adoptat urmĉtoarea schemĉ logicĉ: a
amintit componentele dreptului la o locuinƜĉ adecvatĉ, aƔa cum aceste componente au
fost stabilite, de-a lungul timpului, prin comentariile sale generale, în special, Comentariile
generale nr. 4 din 199222 Ɣi nr. 7 din 199723 iar apoi, în contextul respectiv, a procedat la
aprecierea, în drept, a elementelor de fapt expuse de autoarea comunicĉrii, pronunƜând,
în final, Ɣi soluƜia (sub formĉ de concluzii Ɣi recomandĉri).
Astfel, în activitatea anterioarĉ a Comitetului dreptul la o locuinƜĉ adecvatĉ a fost
calificat ca un drept fundamental considerat de importanƜĉ centralĉ pentru ca o persoanĉ sĉ se poatĉ bucura de toate celelalte drepturi economice, sociale Ɣi culturale24.
Dreptul la o locuinƜĉ adecvatĉ este un drept legat indisolubil de alte drepturi ale omului,
Rodrigues c. Spaniei, Opinia din 4 martie 2016, E/C.12/57/D/1/2013; CDESC, Cauza Ben Djazia c. Spaniei, Opinia
din 20 iunie 2017, E/C.12/61/D/5/2015 ƕi CDESC, Cauza I.D.G. c. Spaniei, Opinia din 15 iunie 2015, E/C.12/55/
D/2/2014.
18 A se vedea, pentru aspectele teoretice privitoare la condiƜiile de admisibilitate a unei comunicĉri individuale în faƜa CDESC, L.-M. Crĉciunean, ProtecƜia drepturilor culturale în dreptul internaƜional, Editura C.H. Beck,
Bucureƕti, 2011, p.127-130.
19
CDESC, Cauza Ben Djazia c. Spaniei ƕi CDESC, Cauza I.D.G. c. Spaniei.
20
CDESC, Cauza Lopez Rodriguez c. Spaniei, Opinia din 4 martie 2016, E/C.12/57/D/1/2013.
21
CDESC, Cauza I.D.G. c. Spaniei. Pentru aspectele de fapt ale acestei comunicĉri, opinia adoptatĉ ƕi
adnotĉrile ei a se vedea ƕi L.-M. Crĉciunean, Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale ƕi Culturale al ONU:
Prima opinie de admitere a unei comunicĉri individuale. Lipsa accesului efectiv la o instanƜĉ în scopul protejĉrii
dreptului la o locuinƜĉ adecvatĉ (art. 2 para.1 ƕi art. 11 para.1 din Pactul internaƜional cu privire la drepturile
economice, sociale ƕi culturale), în AULB nr. 1/2016, p. 233-247.
22 CDESC, Comentariul general nr. 4 din 1992 cu privire la dreptul la o locuinƜĉ adecvatĉ (art. 11 (1) din
PIDESC), E/1992/23.
23
CDESC, Comentariul general nr. 7 din 1997 cu privire la dreptul la o locuinƜĉ adecvatĉ: Evacuĉrile forƜate
(art. 11(1) din PIDESC), E/1998/22.
24
CDESC, Comentariul general nr. 4/1992, para. 1.
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inclusiv drepturile înscrise în Pactul internaƜional cu privire la drepturile civile Ɣi politice25
(drepturile civile Ɣi politice)26, Ɣi, pe cale de consecinƜĉ, el trebuie sĉ fie asigurat tuturor
persoanelor, independent de veniturile deƜinute ori de accesul acestora la resursele economice27. În plus, multe dintre componentele dreptului la o locuinƜĉ adecvatĉ se aflĉ în
strânsĉ conexiune cu acele prevederi din dreptul naƜional ce se referĉ la remediile
juridice legale necesar a fi asigurate pentru ca o persoanĉ sĉ se poatĉ bucura efectiv de
acest drept28. Comitetul a amintit faptul cĉ, persoanele ar trebui sĉ se bucure de securitatea posesiei asupra unui bun fapt ce presupune protecƜie legalĉ împotriva evacuĉrii
forƜate, hĉrƜuirii sau altor asemenea fapte29. În plus, situaƜiile de evacuare forƜatĉ sunt,
prima facie, incompatibile cu prevederile PIDESC Ɣi pot fi justificate numai prin împrejurĉri
excepƜionale care sunt în concordanƜĉ cu principiile relevante ale dreptului internaƜional30.
În acest context, în drept, Comitetul a apreciat cĉ lipsa unei notificĉri adecvate într-o
procedurĉ de executare a ipotecii ar putea sĉ aducĉ atingere dreptului la o locuinƜĉ
adecvatĉ, prevĉzut de art. 11 (1) din Pact, text care ar trebui coroborat cu art. 2 (2), din
acelaƔi instrument juridic.
Argumentele folosite de Comitet pentru a-Ɣi motiva soluƜia reuƔesc sĉ punĉ, foarte
bine, în luminĉ abordĉrile generale ale acestui organism în materia justiƜiabilitĉƜii drepturilor economice, sociale Ɣi culturale, în general, Ɣi a dreptului la o locuinƜĉ adecvatĉ, în
special, precum Ɣi a caracterele indivizibil, interdependent Ɣi interconectat ale tuturor
drepturilor omului, fie cĉ vorbim despre drepturi civile Ɣi politice ori despre drepturi
economice, sociale sau culturale. Astfel, în opinia Comitetului ”datoritĉ inter-relaƜionĉrii Ɣi
interdependenƜei tuturor drepturilor omului, evacuĉrile forƜate pot aduce atingere Ɣi altor
drepturi, nu numai dreptului la o locuinƜĉ adecvatĉ. Astfel, ele pot sĉ constituie violĉri ale
unor drepturi civile Ɣi politice cum ar fi: dreptul la viaƜĉ, dreptul la securitatea persoanei,
dreptul de non-ingerinƜĉ în viaƜa privatĉ, de familie Ɣi în domiciliul persoanei Ɣi dreptul de
a se bucura de posesia paƔnicĉ a proprietĉƜii”.
Comitetul a enunƜat Ɣi o serie de garanƜii procedurale care este necesar sĉ fie respectate
într-un proces echitabil iar, pentru situaƜia prezentĉ în cauzĉ, apreciem ca relevante cerinƜele: 1. unei notificĉri adecvate Ɣi rezonabile a persoanelor afectate, notificare care trebuie
efectuatĉ înainte de data programatĉ pentru evacuare (pct. 15, lit. b) Ɣi 2. existenƜa în
dreptul statului a unor remedii juridice efective (pct. 15, lit. g).
Opinia menƜionatĉ i-a dat prilejul Comitetului, sĉ-Ɣi reia o poziƜie mai veche, exprimatĉ
în Comentariul sĉu general nr. 7. Cu acel prilej, Comitetul a statuat faptul cĉ: „protecƜia
proceduralĉ corespunzĉtoare Ɣi procesul echitabil sunt aspecte esenƜiale ale tuturor drepturilor omului Ɣi au o dimensiune aparte în procesele privind evacuĉrile forƜate. (...), protecƜia proceduralĉ presupune Ɣi stipularea, în legislaƜia Statului-parte, a necesitĉƜii unei
25

Abreviat, în cele ce urmeazĉ, PIDCP.
CDESC, Comentariul general nr. 4/1992, para. 7 ƕi 9.
27 CDESC, Comentariul general nr. 4/1992, para. 7.
28 CDESC, Comentariul general nr. 4/1992, para. 17.
29 CDESC, Comentariul general nr. 4/1992, para. 8 (a).
30 CDESC, Comentariul general nr. 4/1992, para. 18 ƕi Comentariul general nr. 7/1997, para. 1.
26
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notificĉri adecvate Ɣi rezonabile, înainte ca persoanele în cauzĉ sĉ fie evacuate, precum Ɣi
a dreptului la asistenƜĉ legalĉ pentru asigurarea apĉrĉrii”.
Elementul de noutate, în cauza de faƜĉ, este extinderea interpretĉrii iniƜiale a
Comitetului Ɣi aprecierea cĉ o protecƜie precum cea menƜionatĉ mai sus este, în egalĉ
mĉsurĉ, aplicabilĉ Ɣi potrivitĉ Ɣi în alte situaƜii similare, cum ar fi procedurile de executare
a ipotecii, care pot sĉ afecteze de o manierĉ serioasĉ dreptul la locuinƜĉ (para. 12.1).
Opinia este, sub acest aspect, în armonie cu Comentariul general nr. 3 care statueazĉ
cĉ nu existĉ o diferenƜĉ fundamentalĉ, de naturĉ, între obligaƜiile care revin statelor pĉrƜi
în temeiul PIDCP, respectiv în temeiul PIDESC dar Ɣi cu Comentariul general nr. 9 referitor
la aplicarea la nivel naƜional a PIDESC31. În cel din urmĉ, CDESC a continuat Ɣi a dezvoltat
retorica din cel dintâi, menƜionând, explicit, legĉtura cu Comentariul general nr. 3 Ɣi accentuând faptul cĉ flexibilitatea în implementarea Pactului, rezultatĉ din formularea „realizare
progresivĉ”, coexistĉ cu obligaƜia care revine fiecĉrui Stat-parte sĉ utilizeze toate mijloacele
aflate la dispoziƜia sa pentru a da efect drepturilor recunoscute în Pact. În acest fel,
aplicarea la nivel naƜional a Pactului trebuie fĉcutĉ cu luarea în considerare a douĉ principii
fundamentale ale dreptului internaƜional, Ɣi anume: niciun stat nu poate invoca prevederile
din dreptul sĉu naƜional ca o justificare pentru nerespectarea unui tratat internaƜional
(art. 27 din ConvenƜia de la Viena, 1969) Ɣi orice persoanĉ are dreptul la un remediu efectiv
în faƜa tribunalelor naƜionale competente, pentru acte care încalcĉ drepturi fundamentale
acordate de cĉtre constituƜie sau de cĉtre legi.
În special cel de al doilea principiu, menƜionat mai sus, este important pentru consacrarea justiƜiabilitĉƜii drepturilor economice, sociale Ɣi culturale deoarece descrie importanƜa
remediilor judiciare în implementarea prevederilor Pactului Ɣi, insistând asupra justiƜiabilitĉƜii, realizeazĉ o punte de legĉturĉ între PIDCP Ɣi PIDESC.
În acest sens, Comentariul evidenƜiazĉ Ɣi faptul cĉ „atunci când guvernele sunt
implicate în proceduri în faƜa instanƜelor de judecatĉ, ele trebuie sĉ promoveze acele
interpretĉri ale legii naƜionale care dau efect obligaƜiilor lor rezultate din Pact” Ɣi cĉ „în formarea judiciarĉ ar trebui sĉ fie luatĉ în calcul justiƜiabilitatea PIDESC” (para. 11).
Mai mult, paragraful 10 al Comentariului insistĉ Ɣi asupra indivizibilitĉƜii Ɣi interdependenƜei tuturor drepturilor omului: „Adoptarea unei clasificĉri rigide a drepturilor economice,
sociale Ɣi culturale care le-ar pune, prin simpla definiƜie, în afara competenƜei instanƜelor de
judecatĉ ar fi arbitrarĉ Ɣi, astfel, incompatibilĉ cu principiul potrivit cĉruia cele douĉ categorii
de drepturi ale omului (s.n. civile Ɣi politice, pe de o parte, economice, sociale Ɣi culturale, pe
de altĉ parte) sunt indivizibile Ɣi interdependente. În felul acesta, s-ar lua practic dreptul
instanƜelor de judecatĉ de a proteja drepturile unora dintre cele mai vulnerabile grupuri
existente în cadrul societĉƜilor naƜionale”.
Pentru aceste considerente apreciem cĉ vorbim despre o primĉ opinie foarte interesantĉ a CDESC opinie în care acesta a încercat sĉ sintetizeze mai multe dintre dezvoltĉrile
produse, în ultimii 25 de ani, în sfera drepturilor economice, sociale Ɣi culturale.
31

CDESC, Comentariul general nr. 9 din 1998 cu privire la aplicarea la nivel national a PIDESC, E/C.12/
1998/24, 3 decembrie 1998.
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a. 2. Cea de a doua cauzĉ relevantĉ, sub aspect substanƜial, este, fĉrĉ îndoialĉ, Cauza
Ben Djazia c. Spaniei (20 iunie 2017)32. În aceasta Comitetul a considerat cĉ existĉ o violare a
dispoziƜiilor Pactului. Astfel, în absenƜa unor argumente rezonabile din partea Statului-parte,
cu privire la mĉsurile luate (folosind la maxim resursele sale disponibile) evacuarea autorilor, fĉrĉ a le fi garantatĉ o locuinƜĉ alternativĉ, constituie o violare a dreptului acestora
la o locuinƜĉ adecvatĉ aƔa cum acest drept este prevĉzut în articolul 11 din PIDESC,
coroborat cu articolele 2 (2) Ɣi 10 (1) din Pact.
Pe fondul cauzei, dupĉ luarea în considerare a aspectelor de fapt Ɣi a susƜinerilor pĉrƜilor, CDESC a apreciat cĉ problema juridicĉ esenƜialĉ care este ridicatĉ de prezenta comunicare este aceea dacĉ, evacuarea autorilor din locuinƜa închiriatĉ, prin ordinul judecĉtoresc
al instanƜei nr. 37 din Madrid, la expirarea termenului contractului de închiriere, Ɣi fĉrĉ ca
autoritĉƜile sĉ le asigure acestora o locuinƜĉ alternativĉ, constituie sau nu o violare a
dreptului la o locuinƜĉ adecvatĉ, în sensul articolului 11 (1) din Pact, luându-se în
considerare Ɣi faptul cĉ autorii au fost puƔi în situaƜia de persoane ale strĉzii (persoane
fĉrĉ adĉpost)?
Pentru a rĉspunde la aceastĉ întrebare, Comitetul a procedat de urmĉtoarea manierĉ:
în primul rând, a abordat argumentul Statului-parte cum cĉ litigiul este strict o problemĉ
dintre douĉ persoane private, fĉrĉ relevanƜĉ pentru dispoziƜiile Pactului; în al doilea rând,
Comitetul a reamintit care sunt componentele juridice ale dreptului la o locuinƜĉ adecvatĉ,
în general, Ɣi apoi, în special, raportat la persoanele care locuiesc în apartamente închiriate
Ɣi, în al treilea rând, a evidenƜiat ce presupune protecƜia juridicĉ a acestui drept. În final,
Comitetul a analizat dacĉ evacuarea autorilor fĉrĉ a le fi acordatĉ o locuinƜĉ alternativĉ
constituie sau nu o violare a dreptului lor la o locuinƜĉ.
Astfel, dreptul la o locuinƜĉ adecvatĉ este un drept fundamental al fiinƜei umane ce
constituie baza pentru ca o persoanĉ sĉ se bucure de toate drepturile economice, sociale
Ɣi culturale; el deƜine legĉturi cu toate celelalte drepturi fundamentale, inclusiv cele
prevĉzute de PIDCP. Dreptul la o locuinƜĉ adecvatĉ presupune, printre altele, Ɣi un anumit
grad de certitudine cu privire spaƜiul locuit, care sĉ garanteze celor care locuiesc acolo o
protecƜie legalĉ împotriva evacuĉrilor sau a altor ameninƜĉri de acest gen. Aceste garanƜii
sunt, în egalĉ mĉsurĉ, valabile Ɣi pentru persoanele care locuiesc în spaƜii închiriate,
indiferent dacĉ spaƜiul închiriat este public sau privat.
Evacuĉrile forƜate sunt, prima facie, incompatibile cu cerinƜele Pactului Ɣi se pot justifica
numai în circumstanƜe excepƜionale, în conformitate cu principiile relevante ale dreptului
internaƜional. Conform Comentariului general nr. 7 aceste reguli se aplicĉ tuturor, inclusiv
persoanelor care locuiesc în locuinƜe închiriate. Când evacuĉrile sunt justificate autoritĉƜile
32 CDESC, Cauza Ben Djazia c. Spaniei. Pentru aspectele de fapt ale acestei comunicĉri, opinia adoptatĉ ƕi
adnotĉrile ei a se vedea ƕi L.-M. Crĉciunean, Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale ƕi Culturale al ONU:
Opinie de admitere a unei comunicĉri individuale. Evacuarea autorului comunicĉrii ƕi a familiei acestuia fĉrĉ
asigurarea unei locuinƜe alternative ƕi lĉsarea acestora în situaƜia de persoane ale strĉzii constituie o violare a
dreptului la o locuinƜĉ adecvatĉ (articolul 11 alin. 1, coroborat cu articolul 2 (2) ƕi 10 alin.1 din Pactul
internaƜional cu privire la drepturile economice, sociale ƕi culturale. Mĉsuri pentru a asigura efectivitatea
drepturilor din Pact. Dreptul la o locuinƜĉ adecvatĉ în context familial, în AULB nr. 1/2017, p. 233-244.
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competente trebuie sĉ garanteze cĉ au în vigoare o legislaƜie compatibilĉ cu cerinƜele
PIDESC, inclusiv cu principiul demnitĉƜii umane, enunƜat în preambulul Pactului, precum Ɣi
cu principiile caracterului rezonabil Ɣi al proporƜionalitĉƜii. În plus, Statele-pĉrƜi trebuie sĉ
se asigure cĉ persoanele care ar putea fi afectate, spre exemplu de evacuĉri forƜate, au
dreptul la un recurs judiciar efectiv Ɣi corespunzĉtor.
Cauza menƜionatĉ i-a dat posibilitatea Comitetului sĉ atingĉ o problematicĉ mai vastĉ
care a cuprins: aplicarea PIDESC Ɣi în raporturile dintre persoanele private; legĉtura dintre
dreptul la o locuinƜĉ adecvatĉ Ɣi drepturile civile Ɣi politice pe de o parte Ɣi demnitatea
umanĉ, pe de cealaltĉ parte; caracterul real Ɣi efectiv al consultĉrilor dintre autoritĉƜi Ɣi
persoana afectatĉ printr-o mĉsurĉ a acestora ori impactul pe care încĉlcarea dreptului la o
locuinƜĉ adecvatĉ îl poate avea asupra protecƜiei familiei. Vom detalia aceste aspecte în
cele ce urmeazĉ, astfel:
- aplicarea PIDESC Ɣi în raporturile dintre persoane private. AƔa cum am precizat deja,
comunicarea de faƜĉ i-a dat prilejul CDESC sĉ priveascĉ Ɣi sĉ evalueze obligaƜiile statului în
asigurarea dreptului la o locuinƜĉ adecvatĉ, Ɣi în raporturile de pe orizontalĉ, dintre persoane private. Astfel, Comitetul statuat faptul cĉ obligaƜia de protecƜie a chiriaƔilor este o
obligaƜie statalĉ Ɣi cĉ, deƔi litigiul pare sĉ fie unul între chiriaƔ Ɣi locator, cu privire la expirarea unui termen contractual, o astfel de disputĉ este reglementatĉ în ordinea juridicĉ a
Statului-parte. Statele care sunt pĉrƜi la pĉrƜi la PIDESC au nu numai obligaƜia de a respecta
drepturile prevĉzute în Pact, ci Ɣi obligaƜia de a le proteja prin adoptarea unor mĉsuri care
sĉ fie destinate sĉ evite disensiunile, directe sau indirecte, dintre persoanele private, cu
privire la posibilitatea de a se bucura de aceste drepturi. AƔadar, o evacuare care este în
legĉturĉ cu un contract de închiriere încheiat între douĉ persoane private, poate sĉ
afecteze drepturile prevĉzute în Pact;
- legĉtura dintre dreptul la o locuinƜĉ adecvatĉ Ɣi drepturile civile Ɣi politice, pe de o
parte Ɣi demnitatea umanĉ pe de altĉ parte, în condiƜiile indivizibilitĉƜii Ɣi interdependenƜei tuturor drepturilor omului. Comitetul a apreciat cĉ politicile de locuire alternativĉ, în
caz de evacuare, trebuie sĉ fie proporƜionale cu necesitĉƜile persoanelor afectate, cu urgenƜa
situaƜiei Ɣi sĉ respecte demnitatea umanĉ a persoanei. Statul vizat trebuie sĉ ia mĉsuri,
de o manierĉ coerentĉ Ɣi coordonatĉ, pentru a rezolva neajunsurile instituƜionale Ɣi
cauzele structurale ale lipsei de locuinƜe. Lipsa de locuinƜe sociale se gĉseƔte în strânsĉ
legĉturĉ Ɣi cu alte probleme structurale, precum Ɣomajul Ɣi diferitele forme de excludere
socialĉ iar autoritĉƜile trebuie sĉ rezolve aceste probleme printr-un rĉspuns adecvat, oportun Ɣi coordonat, în limita resurselor lor maxime disponibile;
- caracterul real Ɣi efectiv al consultĉrilor dintre autoritĉƜi Ɣi persoana afectatĉ printr-o mĉsurĉ a acestora. Când mĉsuri de tipul evacuĉrilor sunt dispuse ar trebui sĉ existe o
oportunitate autenticĉ, de consultare realĉ Ɣi efectivĉ între autoritĉƜi Ɣi persoanele afectate. În plus, Statele-pĉrƜi trebuie sĉ acorde o atenƜie specialĉ cazurilor de evacuare care ar
putea afecta femeile, copiii, persoanele vârstnice sau pe cele cu dizabilitĉƜi, precum Ɣi orice
alƜi indivizi sau grupuri care suferĉ o discriminare sistemicĉ sau care se gĉsesc într-o situaƜie
de vulnerabilitate;
- impactul pe care încĉlcarea dreptului la o locuinƜĉ adecvatĉ îl poate avea asupra
protecƜiei familiei, în condiƜiile articolului 10 din PIDESC. În Cauza Ben Djazia c. Spaniei,
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deƔi autorul cererii nu s-a referit la acest aspect, Comitetul a extins analiza Ɣi la impactul pe
care încĉlcarea dreptului la o locuinƜĉ adecvatĉ îl poate avea asupra familiei. Astfel, a
statuat Comitetul: „La fel cum drepturile omului sunt interdependente Ɣi indivizibile, tot
aƔa sunt Ɣi obligaƜiile statelor cu privire la dreptul la locuinƜĉ trebuie interpretate în
coroborare cu celelalte drepturi ale omului; în mod particular, în contextul evacuĉrilor,
cu obligaƜia de a acorda familiei cea mai amplĉ protecƜie posibilĉ, în conformitate cu
articolul 10 (1) din Pact”. Aceastĉ protecƜie vizeazĉ nu numai obligaƜia de a acorda o
locuinƜĉ alternativĉ persoanelor care urmeazĉ sĉ fie evacuate ci Ɣi pe aceea de a proteja
unitatea familialĉ. Or, în cazul de faƜĉ, oferta fĉcutĉ de serviciile sociale spaniole, respectiv
aceea ca autorul plângerii sĉ locuiascĉ într-o instituƜie destinatĉ persoanelor fĉrĉ adĉpost
iar soƜia sa, împreunĉ cu copiii minori, într-un centru pentru femei, este de naturĉ a rupe
nucleul familial Ɣi, astfel, este în contradicƜie cu obligaƜia statului de a asigura cea mai bunĉ
Ɣi amplĉ protecƜie a familiei ca element fundamental al societĉƜii.
Ca o idee generalĉ, Comitetul a abordat Ɣi problema politicilor statale în materie
fiscalĉ Ɣi locativĉ. Astfel, Comitetul a considerat cĉ statele beneficiazĉ de o anumitĉ marjĉ
de apreciere atunci când dispun anumite mĉsuri fiscale, de o formĉ adecvatĉ Ɣi pentru a
garanta efectivitatea deplinĉ a drepturilor recunoscute în Pact Ɣi cĉ, în circumstanƜe determinate, statele pot adopta Ɣi mĉsuri regresive. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, este
de datoria statului sĉ dovedeascĉ cĉ decizia are la bazĉ o evaluare cât mai exhaustivĉ
posibil, cĉ este justificatĉ, raportat la toate drepturile prevĉzute în Pact Ɣi privitĉ în contextul folosirii la maxim a resurselor disponibile. AƔa cum Comitetul a stabilit Ɣi în anul
2012, în perioade de gravĉ crizĉ economicĉ Ɣi financiarĉ, toate schimbĉrile sau ajustĉrile
propuse în materie politicĉ trebuie sĉ fie, printre altele, provizorii, necesare, proporƜionale
Ɣi aplicate în mod nediscriminatoriu. Or, în cazul de faƜĉ, Statul-parte nu a explicat, de o
manierĉ convingĉtoare, de ce este indispensabilĉ adoptarea mĉsurii regresive descrise
anterior, mĉsurĉ care a avut ca rezultat diminuarea ofertei de locuinƜe sociale, exact în
momentul în care necesitatea era mai mare datoritĉ crizei economice.
a.3. În final, ultima cauzĉ pe care o propunem spre analizĉ este Cauza Lopez Rodriguez
c. Spaniei (4 martie 2016)33. În aceasta CDESC a decis cĉ reducerea de cĉtre statul spaniol
a indemnizaƜiei non-contributive pentru dizabilitate, încasatĉ cash de cĉtre reclamant,
nu se constituie într-o violare a drepturilor sale prevĉzute de articolele 2 (2) Ɣi 9 din PIDESC.
Pe fondul cauzei, dupĉ luarea în considerare a aspectelor de fapt Ɣi a solicitĉrilor
pĉrƜilor, Comitetul a apreciat cĉ aceastĉ comunicare ridicĉ douĉ întrebĉri separate dar, în
acelaƔi timp, interdependente, Ɣi anume: dacĉ reducerea indemnizaƜiei non-contributive
pentru dizabilitate a autorului, cu echivalentul cuantumului întreƜinerii sale în penitenciar,
33

CDESC, Cauza López Rodrigues c. Spaniei. Pentru aspectele de fapt ale acestei comunicĉri, opinia adoptatĉ ƕi adnotĉrile ei a se vedea ƕi L.-M. Crĉciunean, Comitetul pentru drepturile economice, sociale ƕi culturale al
ONU: opinie de respingere a unei comunicĉri individuale. Reducerea de cĉtre instanƜĉ a indemnizaƜiei noncontributive pentru dizabilitate pentru a asigura întreƜinerea autorului, aflat în executarea unei pedepse privative
de libertate nu constituie discriminare în exercitarea dreptului la securitate socialĉ (articolele 2 ƕi 9 din Pactul
internaƜional cu privire la drepturile economice, sociale ƕi culturale), în AULB nr. 2/2016, p. 183-194.
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constituie, în sine, o violare directĉ a dreptului la securitate socialĉ, aƔa cum acesta este
prevĉzut în articolul 9 din PIDESC Ɣi dacĉ aceastĉ reducere constituie un tratament
discriminatoriu Ɣi o violare a articolului 2, în coroborare cu articolul 9, din PIDESC?
Pentru a putea analiza Ɣi, apoi, a putea rĉspunde la cele douĉ întrebĉri, Comitetul a
apreciat cĉ este necesarĉ efectuarea unei adevĉrate radiografii a dreptului la securitate
socialĉ, în special a acelor aspecte care sunt legate de beneficiile non-contributive, de
persoanele cu dizabilitĉƜi Ɣi de persoanele private de libertate.
Astfel, Comitetul a arĉtat cĉ dreptul la securitate socialĉ este de importanƜĉ centralĉ
în garantarea demnitĉƜii umane a tuturor persoanelor care se pot gĉsi în situaƜia de a nu-Ɣi
putea realiza aceste drepturi. Este un drept care joacĉ un rol crucial în prevenirea
excluziunii sociale Ɣi în promovarea incluziunii sociale. Dreptul la securitate socialĉ include
dreptul de acces Ɣi de menƜinere a beneficiilor cu naturĉ socialĉ, cash sau în naturĉ, fĉrĉ
nicio discriminare34. Aceste beneficii trebuie sĉ fie adecvate în cuantum Ɣi duratĉ, sĉ respecte,
pe deplin, principiul demnitĉƜii umane, aƔa cum acesta este prevĉzut în Preambulul Pactului,
precum Ɣi principiul non-discriminĉrii.
DeƔi realizarea dreptului la securitate socialĉ presupune implicaƜii financiare semnificative pentru Statele pĉrƜi, acestea din urmĉ au obligaƜia de a asigura satisfacerea unui
nivel minim al drepturilor prevĉzute în Pact35.
În cazul persoanelor cu dizabilitĉƜi, schemele de securitate socialĉ Ɣi menƜinerea lor au
o importanƜĉ aparte36 Ɣi ar trebui sĉ poatĉ asigura acestor persoane un standard adecvat
de viaƜĉ, sĉ trĉiascĉ independent Ɣi sĉ poatĉ face parte din comunitate de o manierĉ
demnĉ37. Ajutorul acordat trebuie sĉ acopere Ɣi membrii familiei sau orice alte persoane
care au grijĉ de o persoanĉ cu dizabilitĉƜi38.
Pactul interzice orice discriminare, de fapt sau de drept, directĉ sau indirectĉ, care are
ca intenƜie sau efect anularea sau atingerea adusĉ exerciƜiului dreptului de a se bucura de
securitate socialĉ39.
Persoanele private de libertate au dreptul de a se bucura, fĉrĉ discriminare, de drepturile lor economice, sociale Ɣi culturale prevĉzute în Pact, cu excepƜia acelor limitĉri care
sunt inerente privĉrii de libertate40 iar statele trebuie sĉ manifeste o grijĉ sporitĉ faƜĉ de
acele grupuri care, în mod tradiƜional, sunt expuse la dificultĉƜi în exercitarea acestor
drepturi, cum ar fi prizonierii sau deƜinuƜii41.
34

Comentariul general nr. 19/2008 privind dreptul la securitate socialĉ (art. 9 din Pact), para. 1-3.
Ibidem, para. 41. A se vedea ƕi declaraƜia CDESC cu privire la Evaluarea obligaƜiei de a face paƕi cĉtre
”maximul de resurse disponibile” în temeiul Protocolului opƜional, E/C.12/2007/1, 21 septembrie 2007, para. 4.
36 Comentariul general nr. 5/1994 privind persoanele cu dizabilitĉƜi, para. 28.
37
Ibidem, para. 16. A se vedea ƕi ConvenƜia pentru protecƜia drepturilor persoanelor cu dizabilitĉƜi, care a
intrat în vigoare, faƜĉ de Statul-parte, la 3 mai 2008, în special art. 28.
38 Comentariul general nr. 5/1994 privind persoanele cu dizabilitĉƜi, para. 28, ƕi Comentariul general nr. 19
privind dreptul la securitate socialĉ (art. 9 din Pact), para. 20.
39
Comentariul general nr. 19 privind dreptul la securitate socialĉ (art. 9 din Pact), para. 29.
40 A se vedea ƕi Principiul 5 din Principiile de bazĉ pentru tratamentul aplicat prizonierilor, A.G. RezoluƜia
45/111din 14 december 1990.
41 Comentariul general nr. 19 privind dreptul la securitate socialĉ (art. 9 din Pact), para. 31.
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