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Genocidul cultural 

 Genocidul cultural ar trebui să ne facă să reflectăm, în special pe juriști, asupra 

evaluării răspunsurilor pe care sistemele juridice internaționale și naționale ar trebui 

și le pot da acestui fenomen criminal sinistru. 

Trebuie de menționat că atitudinea terorismului față de patrimoniul cultural, în 

nici un caz, nu este un fenomen nou.  Hitler, de exemplu, a distrus mii de cărți și alte 

bunuri culturale doar pentru că acestea nu se potriveau cu înclinațiile sale estetice 

sau nu favorizau ideologiile sale despre supremația rasei ariene. 

În toate cazurile de cucerire și dominație, controlul asupra patrimoniului 

cultural a jucat un rol crucial. Acesta s-a manifestat prin acte de purificare etnică, prin 

prădare motivată de câștig, prin revendicarea despăgubirilor de război, în relații de 

colonialism, prin controlul câștigurilor, deoarece obiectele culturale erau considerate 

facilitatori în relațiile dintre națiunile emergente și cele dezvoltate, acestea din urmă 

adoptând comportamente ale puterilor colonialiste rămase. 

Ca și naziștii, fundamentaliștii islamici, pe de o parte, vin să distrugă acele 

bunuri culturale care nu corespund ideologiilor lor iar, pe de altă parte, vând acele 

obiecte pentru care există cerere pentru a-și finanța activitățile teroriste. Aceștia au 

afectat în mod sensibil moștenirea culturală a comunităților invadate de ei, adică 

identitatea lor și în momentul coeziunii sociale. Faptul că distrugerea patrimoniului 

cultural și a valorilor pe care acesta le reprezintă are consecințe negative pentru 

poporul care a găsit în acesta un punct de referință și o dimensiune este 

binecunoscut. Din acest motiv, strategiile care au fost adoptate în Irak și Siria vin să 

reamintească unele reflecții privind genocidul cultural, reflecții care nu pot fi lipsite în 

totalitate de semnificație juridică.1 

Elementele genocidului cultural2 se manifestă atunci când activitățile artistice, 

literare și culturale sunt limitate sau declarate în afara legii și când obiectele artistice, 

                                                           
*Consilier juridic al Centrului Internațional de Studii în domeniul Păstrării și Restaurării Prorietății Culturale (ICCROM). 
1
 Astăzi, multe restituiri sunt, în continuare, rezultatul politicii real-politik, și nu se bazează pe recontextualizarea 

bunului cultural și pe recunoașterea drepturilor de proprietate. 
2
 Normele și referințele relevante pentru aprecierea dezbaterilor actuale privind genocidul cultural sunt Convenția 

ONU pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid din 1948; proiectul Declarației Națiunilor Unite privind 
drepturile popoarelor indigene; cazul  „Acuzarea v. Krstić”, Cazul nr. IT-98-33-T [Tribunalul Penal Internațional pentru 
fosta Iugoslavie (TPII) 2001] paragraful 576; și contribuția lui R. LEMKIN, Regula Axei în Europa Ocupată: Legea 
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bibliotecile, arhivele, muzeele și galeriile de artă sunt distruse sau confiscate. Pe 

scurt, genocidul cultural implică eradicarea și distrugerea patrimoniului cultural și 

suprimarea activităților culturale care nu corespund ideologiilor celor care se 

poziționează ca și cuceritori. Aceste comportamente pot fi determinate de: (i) religie 

(iconoclasm); (ii) campaniile de epurare etnică, menite să elimine existența 

locuitorilor într-o localitate; (iii)  comportamente care au scopul de a introduce "anul 

zero", când trecutul și cultura sunt anulate, iar istoria este "resetată"; și (iv) dorința 

de a suprima o cultură indigenă de către invadatori și / sau colonizatori. Există patru 

grupuri protejate: (i) grupuri naționale, adică grupuri de persoane unite printr-o 

naționalitate comună; (ii) grupuri etnice, adică grupuri de persoane care  împărtășesc 

aceleași tradiții culturale sau limbă; (iii) grupuri rasiale, în care identitatea este 

definită pe baza caracteristicilor fizice; și (iv) grupuri religioase, unde legătura este 

determinată de convingeri și practici religioase sau ritualuri comune. 

Genocidul țintește în oameni nu pentru ceea ce au făcut, ci pentru cine sunt. 

Adesea, apartenența la grup este impusă de către  făptuitorii crimei în cauză. 

În general, genocidul are loc în baza unui plan coordonat, compus din mai 

multe acțiuni diferite, menite să distrugă fundamentele esențiale ale unui grup, cu 

scopul de a-l nimici. Obiectivele acestui plan includ dezintegrarea instituțiilor politice 

și sociale, a culturii, limbii, sentimentelor naționale, religiei și existenței economice a 

unui grup, prin distrugerea securității personale, a libertății, sănătății, demnității și 

chiar a vieții membrilor acestui grup. Genocidul se desfășoară adesea în două faze: 

prima are scopul de a distruge grupul asuprit; în cea de-a doua se impune modelul 

asupritorului.  

După cum s-a menționat deja, genocidul este îndreptat împotriva grupului ca și 

entitate, iar acțiunile direcționate împotriva persoanelor nu se referă la 

individualitatea lor, ci la apartenența lor la un anumit grup. În acest sens, Raphael 

Lemkin a descris opt dimensiuni diferite ale genocidului – dimensiunea politică, 

socială, culturală, economică, biologică, fizică, religioasă și morală. Fiecare dintre ele 

vizează un aspect diferit al existenței  grupului asuprit. Cele mai cunoscute sunt 

aspectele care țin de integritatea fizică (de exemplu prin așa-numitele "decese lente", 

care pot fi aplicate în lagărele de concentrare); biologice (atunci când se aplică măsuri 

precum sterilizarea); și culturale, situație în care atacul trece dincolo de oameni și 

                                                                                                                                                                                                 
Ocupației, Analiza Guvernului, Propuneri de redresare, Washington, 1944, și de W. SCHABAS, Genocidul în dreptul 
internațional. Crima crimelor, Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 
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autorii încearcă să elimine grupul oprimat din temelie  și / sau instituțiile lui. Cel din 

urmă tip de genocid poate fi realizat în diverse moduri, dar adesea grupul este 

anihilat prin: (i) abolirea limbii sale; (ii) restricționarea practicilor tradiționale  și / sau 

obiceiurilor grupului; (iii) distrugerea instituțiilor culturale și a patrimoniului; și (iv) 

persecutarea oamenilor emblematici și remarcabili. 

Convenția din 1948 pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid 

(Convenția privind genocidul)3  interzice genocidul fizic și biologic, în timp de pace sau 

de război, dar fără a se referi la genocidul cultural. Actele de genocid comise ca parte 

a unei politici de distrugere a unui grup sunt: (i) "omorârea membrilor grupului"; (ii) 

"atingerea gravă a integrităţii fizice sau mentale a membrilor unui grup"; (iii) 

"supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă care antrenează 

distrugerea fizică totală sau parţială"; (iv) "măsuri care vizează scăderea natalităţii în 

sânul grupului"; (v) "transferarea forţată a copiilor dintr-un grup într-altul" 4. Actele 

criminale includ conspirația, incitarea, tentative de genocid și complicitatea la această 

crimă. 

Pentru ca genocidul să aibă loc, trebuie să existe un plan sau o organizație, 

chiar dacă Convenția din 1948 nu prevede o astfel de condiție. Genocidul nu începe 

dintr-un impuls. Proiectul trebuie să fie cunoscut infractorului, chiar dacă acesta 

poate să nu  participe în faza de elaborare. Intenția de a comite crima de genocid 

poate fi ulterior demonstrată direct fie în baza declarațiilor sau a ordinelor. Dar, de 

cele mai multe ori, aceasta este dedusă din caracterul sistematic al unor acțiuni 

coordonate cu finalitate prestabilită.  

În ceea ce privește constatarea genocidului, există o incertitudine cu privire la 

rolul motivului în această intenție. Motivul și intenția sunt concepte distincte. În mod 

concis, mai multe persoane ar putea intenționa să comită infracțiunea, însă din 

motive diferite. Intenția explică ce se încearcă, fără a întreba de ce. Deși nu există un 

consens în ce măsură trebuie analizat motivul la determinarea genocidului, putem 

susține că tendințele academice și juridice, de fapt, tind să sprijine integrarea 

motivului în definirea genocidului. Această tendință ar putea fi problematică pentru 

                                                           
3
 Facând abstracție de Convenția în cauză, genocidul, ca infracțiune, a fost prevăzut în dreptul internațional, care 

reflectă jurisdicția universală. 
 
4
 A se vedea Art. II al Convenției în cauză. Peste 80 de națiuni au adoptat reglementări privind pedepsirea infracțiunii 

de genocid în dreptul lor penal, modificând uneori definiția juridică a genocidului, așa cum este prevăzut în Articolul II 
menționat mai sus.  
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anumite constatări ale genocidului, mai ales atunci când se analizează 

comportamentul de incitare la genocid sau tentativa de genocid.  

Un alt element se referă la distrugerea unui grup. Mulți comentatori au 

susținut în mod constant că distrugerea prevăzută în Convenție se referă numai la 

distrugerea fizică și / sau biologică a grupului oprimat. Cu alte cuvinte, 

comportamentul celor care suprimă doar caracteristicile culturale sau sociologice 

pentru a distruge identitatea grupului nu poate fi calificat drept genocid. 

Totuși, în acest context, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie 

(TPII), în cazul Krstić5, a declarat că musulmanilor din Srebrenica le-a fost distrusă nu 

doar identitatea fizică, dar și cea culturală. De asemenea, Curtea a subliniat că, în caz 

de distrugere fizică sau biologică deseori au loc atacuri asupra proprietății culturale și 

religioase și a simbolurilor grupului oprimat. Conform deciziei Curții,  aceste atacuri 

pot fi considerate, în mod legitim, o dovadă a intenției de a distruge fizic un grup. Dar 

sunt și mai multe. În timpul recursului în cazul Krstić, judecătorul Shahabuddeen a 

declarat că "Grupul trebuie să fie protejat. Un grup este constituit din caracteristici, 

adesea intangibile, care unesc o aglomerație de oameni într-o unitate socială. Dacă 

aceste caracteristici au fost distruse în scopul realizării unei intenții care stă la baza 

unui act de natură fizică sau biologică, nu este convingător să susținem  că 

distrugerea, prin eliminarea efectivă a unui  grup, nu reprezintă genocid, doar pentru 

că aceasta nu a fost de natură fizică sau biologică”. Judecătorul Shahabuddeen a 

concluzionat că "cu siguranță intenția trebuie să fie de a distruge, dar, cu excepția 

actului menționat, nu există niciun motiv pentru care distrugerea trebuie întotdeauna 

să fie fizică sau biologică."  

În conformitate cu această abordare, în cazul Acuzarea vs. Blagojević și 

Jokićcase6, Tribunalul pentru fosta Iugoslavie a afirmat că "distrugerea fizică sau 

biologică a unui grup nu presupune neapărat moartea membrilor grupului. Deși 

uciderea în masă a membrilor unui  grup poate fi un mijloc direct de a-l distruge, alte 

acte sau serii de acte pot duce, de asemenea, la distrugerea acestuia. Un grup este 

alcătuit din oameni, dar și din istoria, tradițiile și relația dintre aceștia, relația cu alte 

grupuri și cu țara ". 

                                                           
5
 În 1998, Krstić a fost acuzat de genocidul comis la 11 iulie 1995 împotriva a aproximativ 8 000 de bosniaci și civili în 

timpul masacrului de la Srebrenica. Pe 2 august 2001, Krstić a devenit primul om condamnat pentru genocid 
aplicându-i-se o sentință de 46 de ani de închisoare. Aceasta a fost ulterior redusă la 35 de ani, după ce Curtea de Apel 
a admis acuzații mai ușoare privind sprijinirea și complicitate la genocid. 
6
 A se vedea Cazul Nr. IT -02 – 60 – T  din 17 ianuarie 2005. 
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Pe scurt, mulți consideră că deciziile menționate mai sus lărgesc aplicabilitatea 

infracțiunii de genocid, cuprinzând și multe cazuri de epurare etno-culturală.  

Aceste abordări sunt, de asemenea, susținute prin mai multe declarații și 

decizii. De exemplu, Curtea Constituțională Federală a Germaniei7 a declarat că 

"definiția legală a genocidului cuprinde un obiect supra-individual de protecție 

juridică, adică existența socială a grupului [...] intenția de a distruge grupul [...] se 

extinde dincolo de exterminarea fizică și biologică [...]Prin urmare, textul legii nu 

obligă interpretarea că intenția trebuie să fie exterminarea fizică cel puțin a unui 

număr semnificativ de membri ai grupului”. 

Ideea că distrugerea fizică, biologică și culturală se pot integra reciproc și 

adesea se pot suprapune este pe larg împărtășită de cercurile academice. Cu toate 

acestea, unii experți continuă să creadă că în lipsa unei diferențieri dintre actele de  

genocid în sensul strict al cuvântului și alte comportamente de purificare etno-

culturală apare riscul denaturărilor și abordărilor ideologice, generând în cele din 

urmă dificultăți de implementare a Convenției din 1948 și, în general, de aplicare a 

dreptului internațional umanitar. 

În principiu, distincția este clară. Spre deosebire de genocid, în cazul crimelor 

de ordin etnic și cultural, autorul își alege victimele pentru apartenența acestora la o 

anumită comunitate, dar nu încearcă neapărat să omoare pe cei care alcătuiesc 

grupul. Cu toate acestea, după cum s-a menționat deja, mulți nu sunt de acord cu 

faptul ca purificarea etnică să fie considerată un fenomen distinct față de genocid. 

În acest sens, în 1992, Consiliul de Securitate al ONU a comandat un studiu 

privind încălcarea drepturilor omului în Bosnia. Raportul final al Comisiei de experți, 

înființată în temeiul Rezoluției 780 a Consiliului de Securitate, a recunoscut că și 

actele de purificare etnică ar putea să se încadreze în sensul Convenției privind 

genocidul. În plus, Rezoluția Adunării Generale A / RES / 47/121 din 18 decembrie 

1992 a făcut referire la politica repulsivă de purificare etnică, care reprezintă o formă 

de genocid. Această constatare a fost reiterată în cinci rezoluții ulterioare.  

Trebuie remarcat faptul că, o interpretare similară a fost susținută de către 

grupul de lucru creat pentru raportarea încălcărilor drepturilor omului în Africa de 

Sud în 1985. Recunoscând că Convenția se referea doar la distrugerea fizică sau 

materială a grupului, raportul a adoptat o interpretare mai largă, conform căreia 

orice act care împiedică o persoană "să participe pe deplin în viața națională", aceasta 

                                                           
7
 A se vedea Curtea Constituțională Federală, 2BvR 1290/99, 12 decembrie 2000 
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din urmă fiind înțeleasă "în sensul său general", este considerat ca având un caracter 

de genocid. 

Este absurd ca genocidul, deși este una dintre cele mai grave infracțiuni, să fie 

limitat la evenimente de distrugere fizică sau biologică, în timp ce alte crime 

împotriva umanității includ comportamente bazate doar pe discriminare ideologică. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că multe dintre crimele de război și 

împotriva umanității ar putea fi precursori ai genocidului, mai ales atunci când se 

manifestă în formă de tentativă. Într-adevăr, în analiza sa, Comisia de Drept 

Internațional subliniază că "în cazul în care nu poate fi stabilită intenția de genocid, 

infracțiunea totuși poate îndeplini condițiile unei crime împotriva umanității – ale 

persecuției." În acest sens, deși este adevărat că distincția ierarhică dintre genocid și 

alte crime împotriva umanității trebuie să fie păstrată (genocidul păstrându-și statutul 

de "crimă a crimelor"), acest lucru nu înseamnă că Procuratura trebuie să aducă 

acuzații de crimă de război și / sau crimă împotriva umanității doar pentru a evita 

dificultățile în definirea infracțiunii de genocid sau, mai rău, pentru a acoperi unele 

neajunsuri probatorii. 

De asemenea, trebuie subliniat faptul că definiția multor acte de genocid, 

persecuție, apartheid (segregație rasială) și altor crime împotriva umanității și chiar a 

crimelor de război pare oarecum obscură sau vagă, astfel încât unii vorbesc deschis 

despre încălcarea principiului fundamental nullum crimen sine lege8. Într-adevăr, 

multe dintre definițiile acestor crime grave dau judecătorului o mare libertate de 

decizie9, în ceea ce privește elementele lor subiective și obiective. În plus, evoluțiile 

recente din jurisprudență sugerează că principiul de bază în definirea unui act drept 

genocid sau persecuție, apartheid sau alte încălcări ale dreptului umanitar nu constă 

în cruzimea intrinsecă a actului respectiv, ci în efectele discriminatorii pe care acesta 

încearcă să le atingă. 

                                                           
8
 Cu toate acestea, potrivit doctrinei, principiul nullum crimen sine lege nu împiedică dezvoltarea dreptului penal prin 

jurisprudența instanțelor, cu condiția ca nu vor fi criminalizate comportamentele care, la momentul comiterii 
acestora, puteau fi considerate în mod rezonabil legitime. Cu alte cuvinte, principiul în cauză nu este încălcat dacă 
comportamentul care urmează a fi judecat a fost universal recunoscut ca nelegitim și ar putea exista îndoieli numai 
dacă acesta constituie o infracțiune într-un anumit sistem juridic. 
9
 Potrivit unor experți, imprecizia multor definiții ale infracțiunilor care încalcă dreptul umanitar joacă un rol 

important. Cu alte cuvinte, ar fi periculos să intrăm în prea multe detalii, deoarece este imposibil să previzionăm 
imaginația și perversiunea viitorilor infractori. Cu toate acestea, este necesar să reconciliem principiile legalității și 
fenomenologiei criminale. Echilibrul, de exemplu, ar putea fi găsit prin plasarea infracțiunilor în cauză în legătură 
strânsă cu sistemul de protecție a drepturilor omului. 
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După cum a fost menționat, genocidul cultural a fost omis în mod deliberat din 

Convenția privind genocidul10. Totuși primele proiecte ale acestei convenții 

interziceau genocidul cultural. Conform unor documente pregătitoare, această formă 

de genocid constă în distrugerea "prin mijloace brutale a caracteristicilor specifice a 

unui grup uman, adică a caracteristicilor lui morale și sociologice. " 

Cu toate acestea, unii experți invitați să elaboreze Convenția, nu considerau 

oportună comparația dintre, de exemplu, crima în masă și închiderea bibliotecilor. 

Alții, însă, considerau că un grup ar putea fi distrus prin atacarea instituțiilor culturale 

ale acestuia, chiar și fără exterminarea fizică / biologică a membrilor lui. În redactarea 

finală a textului, Adunarea Generală a adoptat, cel puțin în intenția sa, o definiție 

restrictivă a crimei de genocid. Această decizie a fost motivată și de probleme 

ideologice: conform multor delegați, o definiție largă a genocidului ar putea aborda și 

alte probleme, astfel interferând cu afacerile interne ale Statelor. 

Singura excepție evidentă în cazul genocidului cultural este transferul forțat al 

copiilor unui grup. Autorii proiectului au recunoscut că îndepărtarea copiilor poartă 

un caracter distructiv din punct de vedere fizic și biologic și că îndoctrinarea copiilor 

după obiceiurile, limba și valorile grupului străin echivalează cu distrugerea grupului 

originar, al cărui viitor depinde de generația următoare. 

Cu toate acestea, suprimarea caracteristicilor culturale ale unui grup este luată 

în considerare în mod corespunzător atât de doctrină, cât și de jurisprudență. În 

special, actele de genocid cultural au tendința: (i) să contribuie la definirea legală a 

genocidului, care nu precizează modul exact în care este comis genocidul. Conform 

acestei definiții, genocidul reprezintă distrugerea cu intenția de a distruge un grup 

rasial, religios, etnic sau național. Cu alte cuvinte, caracteristicile culturale pot fi 

folosite pentru a stabili profilul grupurilor protejate, enumerate în Convenție. 

Deoarece nu există definiții universal acceptate pentru grupurile rasiale, etnice, 

religioase sau naționale, fiecare trebuie evaluat în parte în lumina unor considerente 

istorice, culturale și contextuale unice; și (ii) să demonstreze elementul subiectiv al 

crimei de genocid în sensul strict al cuvântului, deoarece actele de agresiune 

împotriva identității culturale a unui grup, deși trebuie să fie însoțite de acte de 

violență fizică, dezvăluie scopurile agresorului. 

                                                           
10

 Termenul de "genocid cultural" apare, însă, în alte documente normative de importanță internațională. De exemplu, 
în Art. 7 din proiectul Declarației ONU privind drepturile popoarelor indigene din 1994 a fost folosită expresia "genocid 
cultural", dar fără a defini sensul acesteia. 
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Prin urmare, genocidul cultural, ca și noțiune, joacă cel puțin un rol 

complementar. 

Acesta este rezultatul alegerilor ideologice și politice care nu au nimic în comun 

cu existența fenomenologică a genocidului care este doar cultural. Mai ales că autorii 

Convenției privind genocidul l-au recunoscut drept posibil, deși au preferat să lase 

reglementarea acestuia pentru alte instrumente internaționale. 

Totuși, deși din 1948 a trecut mult timp, nu a fost adoptată sau cel puțin 

propusă nici o intervenție de reglementare în acest sens. Deși este necesar să 

spunem că în vremuri de război nu trebuie să existe o alegere între viața umană și 

cultură: ambele sunt valori primare care trebuie protejate. În timpul și după conflicte, 

de exemplu, în poeziile și cântecele poporului afectat de evenimente de război, 

cultura are rolul său: este parte integrantă a fiecărei societăți, are o putere 

vindecătoare și este elementul esențial al oricărei strategii de pace. Prin urmare, este 

regretabil faptul că legislației privind drepturile omului îi lipsește flexibilitatea 

necesară pentru a reglementa genocidul cultural, care este foarte diferit de alte 

încălcări ale drepturilor culturale și este mult mai grav. În genocidul cultural, existența 

culturală a unui grup este atacată deoarece agresorul dorește să distrugă grupul. 

În practică, distrugerea unui popor începe de multe ori cu un atac asupra 

culturii sale, în special asupra limbii, a monumentelor și a instituțiilor religioase ale 

acestuia. Prin limitarea genocidului ca infracțiune la comportamente care atacă doar 

aspectele fizice, un grup poate fi păstrat fizic și biologic, dar identitatea colectivă a 

acestuia să fie distrusă definitiv și ireversibil. Grupul reușește să-și păstreze "trupul", 

dar nu și "sufletul". 

Toate acestea nu reprezintă deloc o situație satisfăcătoare și este timpul să ne 

întoarcem la problema lăsată deoparte de către autorii Convenției, făcând o analiză 

cuprinzătoare a practicilor naționale și a opiniei juridice, pentru a stabili statutul 

genocidului cultural în conformitate cu dreptul internațional cutumiar. Este o 

necesitate evidentă. Genocidul cultural este un rău unic care trebuie recunoscut în 

mod independent, iar cel care-l comite să poartă răspundere penală individuală. În 

final, cele mai înalte valori ale unei societăți sunt protejate prin legislația penală a 

acesteia. Iar patrimoniul cultural, drepturile culturale și diversitatea lor se numără 

printre aceste valori. 

În plus, actele discriminatorii de ordin cultural sunt semne tipice de avertizare 

că vor urma probabil acte criminale de persecutare mai grave. Ținând cont de 
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informațiile comunicate până în prezent, precum și de fenomenele criminale care au 

avut loc și care încă se mai întâmplă în Orientul Mijlociu, există loc pentru a crede că 

acuzații de genocid pot fi aduse deja în cazul multor comportamente de distrugere a 

patrimoniului cultural, cel puțin pe baza interpretării literale a Articolului II, lit. b) din 

Convenția privind genocidul.   

Conform ultimului Articol, daunele fizice sunt considerate alternative pentru 

cele psihice, care implică, în cele din urmă, o deteriorare semnificativă a sănătății 

mintale care, de fapt, se referă la starea emoțională, psihologică și socială / 

bunăstarea grupului oprimat - aspecte și domenii care pot fi afectate și deteriorate 

prin distrugerea patrimoniului cultural și suprimarea activităților culturale. Rezultă că, 

deși este adevărat că Convenția privind genocidul pare să fi exclus faptul că genocidul 

este comis prin distrugerea pur și simplă a caracteristicilor culturale ale grupului 

oprimat, literalmente, documentul nu implică obligația unei astfel de interpretări. 

În cazul în care se aplică principiul stabilit prin Convenția de la Viena cu privire 

la dreptul tratatelor, recurgerea la lucrările pregătitoare ale Convenției ar trebui să fie 

posibilă numai atunci când sensul obișnuit al prevederii, examinată în contextul său și 

ținând cont de obiectul și scopul său, rămâne în continuare a fi la fel de ambiguu și 

neclar. 

În încheierea acestui silogism, putem afirma că chiar și acțiunile de suprimare a 

dimensiunii culturale pot provoca daune psihice grupului și, prin urmare, pot fi 

pedepsite în temeiul Articolului II litera (b) din Convenția privind genocidul. 

Trebuie de adăugat că sănătatea mentală a unui grup este, de asemenea, un 

aspect examinat în crima de apartheid și, pentru a pune sub acuzare pentru această 

crimă, că daunele psihice grave pot fi cauzate de încălcarea libertăților și a drepturilor 

fundamentale ale membrilor unui grup rasial. 

În teorie, genocidul și apartheidul sunt fenomene criminale diferite.11 

Dar aceasta nu înseamnă că, în practică, nu poate exista o legătură strânsă 

între ele sau o avansare sau regresare a relației dintre acestea. Cu alte cuvinte, nimic 

nu exclude faptul că, dacă un grup dominant nu poate realiza suprimarea imediată a 

unui alt grup pe care-l consideră oponent, acesta nu poate începe cu acte de 

segregare. Iar atunci când va apărea posibilitatea, grupul dominant își va realiza 

                                                           
11

 Fără a intra în detalii, spre deosebire de crima apartheidului, genocidul nu este îndreptat spre segregare și 
discriminarea unui grup, scopul principal fiind distrugerea totală sau parțială a grupului. 
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intenția de suprimare, chiar și prin încercări. Pe scurt, cheia crimei de genocid trebuie 

deseori căutată în crima de apartheid, cu care genocidul deseori începe.  

În acest sens, cadrul juridic internațional existent prevede sancțiuni pentru 

fenomenele criminale de apartheid cultural. De fapt, apartheidul poate fi comis prin 

"orice măsuri legislative şi alte măsuri care au drept scop împiedicarea participării 

unui sau mai multor grupuri rasiale la [...] viața culturală a ţării şi crearea intenţionată 

a condiţiilor ce împiedică dezvoltarea deplină a acestui grup sau grupuri, în special 

prin refuzul drepturilor şi libertăţilor fundamentale membrilor unui sau mai multor 

grupuri rasiale, inclusiv dreptul la educaţie, dreptul la libertatea de opinie şi 

exprimare [...]”12.  

Un sistem similar de sancționare ar trebui aplicat și în cazul genocidului 

cultural. Discriminarea rasială și diversitatea culturală sunt uneori două fețe ale 

aceleiași monede, iar acțiunile inumane ale unui grup rasial scopul cărora este 

stabilirea și menținerea dominației sunt deosebit de atroce atunci când se ajunge la 

eliminarea culturală a unui alt grup. 

Pe scurt, interpretarea literală și sistemică13 ne poate duce la concluzia că 

eliminarea culturală poate fi deja percepută nu doar ca o crimă de război și / sau 

crimă împotriva umanității, dar și, în cele mai grave cazuri, drept genocid. Acest lucru 

este posibil având în vedere: 1) textul Convenției care pare să propună o distincție 

clară între daunele fizice și cele mintale; 2) Convenția de la Viena cu privire la dreptul 

tratatelor, care permite ignorarea parțială a lucrărilor pregătitoare ale Convenției 

privind genocidul (conform autorilor, acuzații de genocid pot fi aduse doar atunci 

când sunt comise acte de vătămare corporală); 3) faptul că noțiunea de genocid 

cultural a fost "exploatată" și extinsă prin jurisprudență care: (i) indirect ne spune că 

daunele imateriale pot fundamenta crima crimelor14; (ii) consideră că distrugerea 

patrimoniului cultural este o dovadă a mens rea (lat. minte vinovată) a crimei în 

cauză, mai ales atunci când se manifestă prin formele sale de tentativă; (iii) consideră 

că atacurile asupra patrimoniului cultural ar putea contribui la calificarea discriminării 

unui grup, care trebuie întotdeauna detectată în acest fenomen criminal; 4) faptul că 

sistemele juridice naționale tind să extindă conceptul de genocid și consideră că 

definiția legală a genocidului nu obligă interpretarea că intenția este exterminarea 

                                                           
12

 A se vedea Art. II al Convenției privind Eliminarea și Reprimarea Crimei de  Apartheid. 
13

 Totuși, experții vorbesc despre o interpretare obișnuită a genocidului ca distrugere fizică și biologică a unui grup. 
14

 A se vedea, spre exemplu, cazurile Krstić și Blagojević-Jokić menționate anterior. 
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fizică cel puțin a unui număr semnificativ de membri ai grupului15; 5) faptul că 

Comitetul ONU pentru Prevenirea Genocidului și Raportorul Special pentru 

Prevenirea Genocidului iau în considerare genocidul cultural ca formă de genocid; 6) 

relațiile (de progresie și regresie) ale crimei de genocid cu cea de apartheid, care este 

”fratele său mai mic” și care cauzează și daune mai mici,  și care în multe dintre 

formele sale ar putea arăta drept "apartheid cultural"; 7) faptul că evoluțiile recente 

înclină spre faptul că principiul călăuzitor pentru constatarea unui act drept genocid 

sau apartheid, persecuție sau alte încălcări ale dreptului umanitar nu este cruzimea 

evidentă cu care a fost comis, ci efectele discriminatorii pe care actul încearcă să le 

cauzeze. 

Până în prezent, evoluțiile dreptului internațional nu pot fi considerate 

satisfăcătoare. Se acordă puțină atenție valorii incomensurabile a proprietății 

culturale și faptului că astfel de elemente constituie adesea esența unei societăți și 

transmit informații importante privind originea, istoria și tradițiile poporului. 

Astăzi, nu este oportun să se facă o distincție între modul de protejare a 

bunurilor culturale în funcție de zona din care provin. Daunele cauzate bunurilor prin 

de-contextualizarea lor (fie în rezultatul unei activități teroriste sau a unei crime 

obișnuite) trebuie combătute în orice caz și întotdeauna cu aceeași intensitate, prin 

instrumente normative simple, directe și universal acceptate. 

Antoine-Chrysostom Quatremère de Quincy16 a declarat că împărțirea și 

eliminarea bunurilor culturale este echivalentă cu distrugerea acestora. Ele aparțin 

contextelor și comunităților în care au fost create și găsite. Nici războiul, nici 

terorismul nu pot fi excepții pentru măsurile legislative de protecție care - astăzi și 

pentru toate contextele - par a fi contradictorii, fragmentate și, mai ales, incapabile 

să cuprindă valoarea reală a bunurilor culturale. Prin urmare, este nevoie de o 

legislație specifică sau lex culturalis la nivel internațional, care să facă, în primul rând, 

o distincție clară între bunurile comune și cele culturale. 

                                                           
15

 În practica Statelor, prevederile Convenției din 1948 sunt înțelese ca lăsând acestora o anumită libertate de a 
prevedea în legislația națională, ținând cont de contextul lor istoric, politic, social și cultural, o definiție mai largă a 
infracțiunii de genocid în comparație cu cea prevăzută de Convenția privind genocidul. 
16

 Expert în arhitectură, politician, filosof, arheolog și critic de artă care a trăit în Franța între 1755 și 1849. 


