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Seva'ciclon ... DREPTURILE NATURALE ALE OMULUI 
 Înc&#259;  din antichitate &#351;i-au f&#259;cut loc unele idei privind o relativ&#259;,  legalitate natural&#259;&rdquo;
a oamenilor, f&#259;r&#259; ca ea s&#259; fie transpusa în plan  economic sau juridic. Întâlnim asemenea
preocup&#259;ri în Grecia antic&#259;, la  Hesiod (700 i.e. n) în lucrarea, Munci &#351;i zile&rdquo; în
preocup&#259;rile marelui  jurist &#351;i legiuitor Solon (594 i.e.n.)   

          La   rândul lui, Pericle (490-429i.E.n.) afirm&#259;;, Din punct de vedere al   legilor, to&#355;i, f&#259;r&#259; a
considera deosebirile private, se bucura de   egalitate pentru accesul la demnit&#259;&#355;i, fiecare dup&#259; modul
cum se   distinge, ob&#355;ine o preferin&#355;&#259; fondat&#259; pe merit...&rdquo;       Preocup&#259;ri  care se
înscriu în acela&#351;i contex se g&#259;sesc &#351;i în lucrarea  lui Platon  (427-347i, e, n.), Republica&rdquo;
Generalizarea gândirii din  Grecia antic&#259;  s-a materializat de fapt în lucr&#259;rile lui Aristotel,  Etic&#259;&rdquo;
&#351;i,  Politica&rdquo; Amintesc &#351;i de lucr&#259;rile lui Cicero  (106-43i.E.n.), Despre  Republica&rdquo;,
Despre Regi&rdquo;, Despre obliga&#355;ii&rdquo;,  despre cele ale lui Titus  Lucre&#355;ius (95-55i.E.n.), Despre
natura  lucrurilor&rdquo; precum &#351;i cele a lui  Seneca, toate marcate puternic de  ideea dreptului uman.        În 
evul mediu (1215) Faimoas&#259;, Magna Carta Libertatum&rdquo; a pus bazele  unui  întreg &#351;ir de teorii privind
protec&#355;ia omului. Anglia, Peti&#355;ia   drepturilor&rdquo; (1628) &#351;i, Bill-ul drepturilor&rdquo; exprima
pozi&#355;ia fa&#355;&#259; de   drepturile naturale ale omului &#351;i sus&#355;ine dreptul la alegeri libere,  
libertatea cuvântului, dreptul la eliberarea pe cau&#355;iune, interzicerea   pedepselor cu cruzime, dreptul de a fi
judecat de un tribunal cu juriu   s.a.       Philadelphia  (1776), Declara&#355;ia de Independen&#355;&#259;&rdquo; a
SUA-dreptul la  libertate,  fericire &#351;i siguran&#355;&#259;. Revolu&#355;ia Francez&#259; (1789),
Declara&#355;ia  drepturilor  omului &#351;i cet&#259;&#355;eanului&rdquo; prevede; egalitate în fata legi a  tuturor 
persoanelor &#351;i garan&#355;ii cu privire la re&#355;inere, arestare &#351;i  acuzare;  prezum&#355;ia de
nevinov&#259;&#355;ie, libertatea cuvântului &#351;i a presei &#351;i  art.17, a  putea face tot ce nu
d&#259;uneaz&#259; altuia&rdquo;.        În  ce prive&#351;te dreptul românesc amintesc ca momente importante., 
Pravila  de la Târgovi&#351;te (1425), Pravila de la Putna (1581), cea de la   m&#259;n&#259;stirea Bistri&#355;&#259;
(1618) cea de Gala&#355;i de la începutul secolului al   XVII-lea &#351;i altele care se refer&#259; la unele prevederi
prin care se apar&#259;   omul, onoarea &#351;i demnitatea s&#259;.      În anul 1652 la Târgovi&#351;te a fost
tip&#259;rit&#259;, Pravila cea mare&rdquo; care interzicea st&#259;pânilor uciderea robilor.      Un  pas important în
domeniul protec&#355;iei omului în &#355;ara noastr&#259; l-a   constituit, Codul Calimach&rdquo; cunoscut sub
numele de, Codica &#355;ivila a   Moldovei&rdquo; (1817) Înscrise pe linia drepturilor omului, au fost &#351;i,  
Regulamentul temni&#355;ilor&rdquo; (1831) &#351;i, Orânduieli îndeplinitoare ale   regulamentul
temni&#355;elor&rdquo; (1833).       Un  moment de referin&#355;&#259; l-a constituit, Proclama&#355;ia de la
Islaz&rdquo; (9/21   iunie 1848) care a desfiin&#355;at cenzur&#259; &#351;i a dat dreptul oric&#259;rui roman,   de a
vorbi, a scrie &#351;i a tip&#259;ri slobod asupra tuturor lucrurilor&rdquo; În   anul 1852 s-a aplicat, Condica
Criminal&#259;&rdquo; întocmita în timpul domniei   lui Barbu &#350;tirbei care statua, printre altele, principiul
legalit&#259;&#355;ii   incrimin&#259;rii &#351;i împiedicarea comiterii abuzurilor&rdquo;.       Dup&#259;  unirea
Principatelor, au fost elaborate, într-o concep&#355;ie nou&#259;,   umanista, Codul Civil din 1864 care a intrat în
vigoare la 1 decembrie   1865, Codul Penal (1mai 1865), Codul de Procedura Penal&#259; (30 aprilie   1865).      
Important  ca în aceste coduri exist&#259; prevederi valabile &#351;i ast&#259;zi.,  principiul  legalit&#259;&#355;i
pedepsei, al aboliri pedepsei inumane, dreptul la  ap&#259;rare,  egalitate în fata legi..&rdquo;       Un  moment
important în ap&#259;rarea drepturilor omului l-a constituit &#351;i   apari&#355;ia Constitu&#355;iei de la 29 martie din
1923, care a consacrat o serie   de libert&#259;&#355;i atât în plan cet&#259;&#355;enesc dar în mod deosebit în ce 
prive&#351;te  ap&#259;rarea fiin&#355;ei umane, &#351;i protec&#355;ia juridic&#259; a drepturilor omului.,
Declara&#355;ia interna&#355;ional&#259; a drepturilor omului&rdquo; elaborat în 1929 de Institutul de Drept
Interna&#355;ional.       La  data de 10 decembrie 1948 Adunarea General&#259; a ONU a adoptat,  Declara&#355;ia 
Universal&#259; a Drepturilor Omului&rdquo; &#351;i care, de&#351;i nu este un  tratat, a  fost apreciat&#259; ca izvor
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al drepturilor omului de întreaga  literatura  juridic&#259; &#351;i politic&#259;.       Sursa : - Omul si drepturile sale
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