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PRELEGEREA ÎNTÎI 
"Ştiinţa Juridică, este una de cel mal înalt Interes, 

nu numai pentru unii şi alţii, ci în general, 
astfel încît lipsa de interes, pentru ea trebuie privită 

ca expresie a unui caz absolut neştiinţific... 
pentru omul de spirit ştiinţa dreptului 

este cea mai plină de spirit şi cea mai interesantă ". 
(T. Maiorescu, Epistolar. 1856-1964) 

 
SISTEMUL ŞTIINŢEI DREPTULUI. LOCUL TEORIEI GENERALE A 

DREPTULUI ŞI STATULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢEI DREPTULUI 
1.1. Importanţa studierii dreptului 
1. Ce este dreptul? Cum este dreptul? Cînd este dreptul? Care sînt accepţiunile noţiunii de 

drept? Dreptul - ştiinţă, dreptul - tehnică, dreptul -artă. Ce este statul? Puterea de stat? Care este 
corelaţia dintre drept şi stat? 

Iată doar cîteva întrebări pe care şi le pun studenţii în primele zile de studii. 
Trăim o perioadă în care dreptul are, mai mult ca oricînd, o importanţă covîrşitoare pentru 

dezvoltarea societăţii, pentru poporul nostru, pentru fiecare cetăţean în parte. 
în fiecare zi în presă, la radio, televiziune, în dezbaterile publice se discută probleme care 

vizează într-un fel sau altul viaţa juridică a societăţii, dreptul. Conceptul care dirijează aceste dezbateri 
este statul de drept. Scopul principal al transformărilor din ţara noastră este de a fauri în Republica 
Moldova democraţia, un stat de drept. 

Pentru a da răspuns preocupărilor specifice, ambiţiei de pregătire pentru o specialitate atît de 
profund umană, cum este cea juridică, ştiinţa teoriei generale a dreptului şi statului propune cîteva 
instrumente de lucru fundamentale. Acestea sînt: conceptele, categoriile, principiile şi noţiunile 
generale în baza cărora dreptul şi statul poate fi gîndit şi explicat 

Orice comunitate umana, încă de la primele colectivităţi, a simţit nevoia unei organizări, unei 
discipline, fără de care convieţuirea ar fi imposibilă. S-au format inevitabil anumite reguli, norme, 
obiceiuri a căror respectare era necesară colectivităţii respective şi care la început era asigurată de 
şeful familiei, apoi în gintă, în trib - de şeful de gintă, de trib, direct sau împreună cu sfatul bătrânilor, 
pentru ca apoi să se creeze un organism special, chemat să aplice şi să asigure respectarea acestor 
norme. Acest organism întruchipa pulerea publică şi era constituit ca ceva distinct de colectivitatea 
respectivă, caie s-a chemat "civitas polis", apoi republică sau imperiu, cu timpul a căpătat denumirea 
de stat. 

Evoluţia societăţii umane a confirmat dictonul "ubi societas ibi ius" ("unde este societate, 
acolo este şi drept"). Omul este o fiinţă politică, "zoonpolitikon", spunea Aristotel. Omul ca fiinţă 
socială trăieşte într-o colectivitate în care se formează în funcţie de anumite situaţii complexe diferite. 
Normele de conduită la început sînt mai simple, rudimentare, dar care încă din vechime s-au 
manifestat uneori ca adevărate monumente legislative ca, de exemplu, Legile lui Mânu în India, Codul 
lui Hammurabi în Mesopotamia, Legea celor 12 table la romani ş.a., pentru ca apoi in societatea 
modernă şi, mai ales, în cea contemporană legislaţia să capete o extindere foarte amplă, cerută de viaţa 
socială, de transformările care au loc, ne\oile dezvoltării vieţii sociale. 

Desigur, apariţia şi dezvoltarea dreptului şi statului se produce în funcţie de epoca istorică, 
de condiţiile economice, sociale, politice, culturale, naţionale din fiecare ţară. 

Tocmai de aceea este necesar şi important a se studia dreptul, condiţiile cars influenţează 
modificarea, transformarea lui, pentru a-i determina direcţiile dezvoltării sale viitoare, modalităţile 
potrivite pentru a asigura aplicarea, respectarea lui, precum şi asigurarea drepturilor şi libertăţilor 
membrilor societăţii, ale oamenilor. 

Cît priveşte situaţia actuală a ţării noastre, trebuie să subliniem, încă de la început, 
problematica vastă şi complexă care apare odată cu necesitatea creării statului de drept. 

O etapă deosebit de importantă în procesul făuririi statului de drept a constituit-o elaborarea 
Constituţiei - Legea fundamentală a statului, menită să jaloneze trăsăturile fundamentale ale noii ordini 
de drept în republică. 

Adoptarea Constituţiei Republicii Moldova consacră respectarea unor principii esenţiale 
pentru instaurarea democraţiei, consfinţite încă în Declaraţia despre suveranitate din 23 iunie 1989 şi 
Declaraţia despre independenţă din 27 august 1991 cum sînt: pluralismul politic, separaţia puterilor în 
stat, asigurarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, prevenirea abuzului 
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de putere, a totalitarismului, reforma economică prin introducerea economiei de piaţă ş.a. Aceste 
principii sînt 

menite să asigure în societatea noastră unele valori fundamentale precum justiţia, drepturile, 
libertatea şi demnitatea umană, securitatea juridică a persoanei. 

în evoluţia Republicii Moldova după proclamarea independenţei au apărut diferite situaţii şi 
s-au pus probleme complexe. Noi am avut la un nwrent dat un vacuum de putere, s-a produs - şi uneori 
se mai resimte acest lucru - o slăbire a autorităţii publice, a ordinii de drept, creîndu-se în anumite 
momente situaţii cu totul nefireşti de anomie, adică de lipsă de reglementări sau reglementări 
contradictorii. A devenit, astfel, foarte acută problema înlocuirii legislaţiei vechi cu una nouă. In acest 
sens, are o importanţă deosebită elaborarea unor legi noi, care să consacre valorile şi idealurile 
Declaraţiei de independenţă din 27 august 1991. 

Toate acestea relevă importanţa deosebită a studierii dreptului, necesitatea cercetării 
fenomenului juridic, a normelor juridice în societate, atît pentru asigurarea elaborării celei mai 
adecvate legi, cît şi pentru aplicarea ei riguroasă. 

Fiecare dintre noi este implicat în nenumărate raporturi sociale cu caracter juridic, ceea ce 
solicită cunoaşterea şi aplicarea corectă a normelor juridice. 

Aşadar, odată cu apariţia dreptului şi statului apare şi necesitatea studierii lui, cunoaşterii 
fenomenului juridic, care, avînd de-a lungul istoriei o evoluţie complexă, a dus la formar ea ştiinţei 
juridice ca element de sine stătător în sistemul ştiinţelor în general şi al celor sociale în special. 
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1.2. Sistemul ştiinţelor juridice 
Ştiinţa este un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gîndire, cunoştinţe obţinute 

prin metode corespunzătoare şi exprimate în concepte, categorii, principii şi noţiuni. 
Ca fenomen social aparte şi ca formă specifică de activitate umană, ştiinţa nu poate fi privită 

doar ca un sistem de idei, reprezentări, teorii (imagine statică), ci ca un sistem care se dezvoltă, 
produce continuu noi cunoştinţe, ca un sistem de valori spirituale (imagine dinamică). 

în general, se poate accepta din numeroase analize şi clasificări făcute de-a lungul timpului 
pentru sistemul ştiinţei, clasificarea trihotomică în: ştiinţe ale naturii, ştiinţe sociale şi ştiinţe despre 
gîndire . 

Scopul ştiinţelor sociale este acela de a cunoaşte legile generale ale existenţei şi dezvoltării 
societăţii, de a studia formele istorice de organizare socială şi modalităţile specifice de manifestare a 
diverselor componenţe ale realităţii social-umane (politice, etice, juridice etc.). 

Legile generale ale societăţii au anumite trăsături care se deosebesc de legile naturii, în 
primul rînd prin aceea, că legile dezvoltării sociale se manifestă în activitatea oamenilor dotaţi cu 
conştiinţă şi raţiune. Prin tradiţie, prin conţinutul obiectului său, ştiinţa dreptului aparţine ştiinţelor 
despre societate. 

Ştiinţele sociale prezintă următorul tablou: 
a) Ştiinţa de tip nomotetic, care are ca obiect activităţile umane şi îşi propune să stabilească 

legile şi relaţiile funcţionale corespunzătoare, în cadrul lor se utilizează observaţiile sistematice, 
experimentele, studiile statistice etc. La ele se referă: economia politică, psihologia, sociologia, 
demografia, lingvistica etc. 

b) Ştiinţele care-şi propun reconstituirea şi interpretarea trecutului -ştiinţele istorice. 
c) Ştiinţele juridice - ştiinţe care delimitează lumea dominată de norme, obligaţii şi atribuţii; 

studiază aspectele normative ale activităţii umane. 
Ştiinţele juridice fac parte din categoria ştiinţelor sociale sau umanistice, spre deosebire de 

ştiinţele naturii care au ca obiect de studiu natura, de exemplu: fizica, biologia, chimia ş. a. 
Obiectul ştiinţei Juridice îl constituie studierea dreptului, a fenomenului juridic în toată 

complexitatea sa: dreptul ca ansamblu de norme, drepturile subiective, relaţiile juridice şi ordinea de 
drept din societate, conştiinţă juridică, corelaţia drept-stat. 

Dacă faţă de ştiinţele naturii ştiinţa dreptului se deosebeşte prin faptul că are ca obiect nu 
natura şi, deci, nu descoperirea legilor ei de existenţă şi manifestare, ci un aspect al vieţii sociale şi 
anume dreptul, apoi în cadrul ştiinţelor sociale ştiinţa juridică se distinge (alături de etică) ca fiind o 
ştiinţă normativă, deoarece fragmentul din realitatea socială pe care-l studiază este reprezentat de 
normele juridice. 

Ştiinţa juridică aparţine grupei ştiinţelor normative în opoziţie cu ştiinţele descriptive. Or, în 
timp ce ştiinţele descriptive, ca sociologia, economia, istoria, nu urmăreşte decât explicarea faptelor, 
ceea ce este sau ceea ce a fost, ştiinţele juridice, cercetează ce trebuie să fie, ceea ce trebuie să se facă. 
Ele sunt în căutare nu de fapte, dar de soluţii. Sociologia şi dreptul studiază viaţa socială sub două 
aspecte distincte: sociologia urmăreşte să cunoască şi să explice realitatea faptelor sociale, în timp ce 
ştiinţa juridică vizează să indice soluţiile practice pentru multiplele fenomene sociale care se pun. 
Efortul specific al ştiinţei dreptului este să desprindă sensul regulilor sociale, conţinutul lor normativ. 

Ansamblul disciplinelor juridice se constituie într-un sistem al ştiinţelor juridice, în cadrul 
căruia se pot distinge, în funcţie de sfera şi modul de abordare a studiului dreptului, trei grupe şi 
anume: 

a) ştiinţe Juridice teoretice, globale: 
b) ştiinţe juridice de ramură; 
c) ştiinţe juridice istorice. 
în cadrul primei grupe se înscrie Teoria generală a dreptului şi statului avînd ca obiect 

abordarea teoretică, generală a dreptului şi statului cu funcţiile şi formele sale de manifestare. 
Teoria generală a dreptului şi statului, ca ramură distinctă a ştiinţelor juridice, apare şi se 

constituie în secolul al XX-lea, în prima sa jumătate şi, mai pronunţat, după cel de-al doilea război 
mondial. Aceasta nu înseamnă nicidecum că abordarea teoretică, generală a studiului ar fi fost 
neglijată pînă la epoca contemporană. 

Dimpotrivă, aşa cum am menţionat, preocupări în acest sens au existat din cele mai vechi 
timpuri. Ele au avut, însă, şi au continuat să aibă de-a lungul secolelor un caracter preponderent 
filozofic, ajungîndu-se în secolul al XIX -lea la constituirea filozofiei dreptului ca ramură distinctă a 
filozofiei şi ca disciplină de învăţămînt destinată studiului teoretico-filozofic al dreptului. In unele ţări 
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o disciplină cu acelaşi subiect apare sub denumirea de Enciclopedie a dreptului. 
Pornind de la legătură indisolubilă dintre drept şi stat, ceea ce face ca unii oameni de ştiinţă, 

specialişti în teoria dreptului, să se ocupe, de asemenea, de Jteoria statului, au apşrut lucrări teoretice 
cu caracter monografic sau cursuri universitare dedicate studierii comune a statului şi dreptului, 
constituindu-se şi o disciplină distinctă de teoria generală a statului şi dreptului. în Uniunea Sovietică 
şi apoi, după exemplul sovietic, în celelalte foste ţări socialiste, s-a constituit şi s-a predat ca o 
disciplină aparte teoria generală a statului şi dreptului, disciplină marcată însă puternic, ca toate 
disciplinele juridice şi sociale în general de ideologia marxist-leninistă. 

În principiu, ştiinţa juridică ar fi incompletă, iar juristul unilateral fără studierea statului, în 
aşa măsură cele două fenomene - statul şi dreptul, sînt legate unul de altul. De aceea unele concepte, 
noţiuni, categorii legate de stat, se analizează în cadrul disciplinei Teoria generală a dreptului şi 
statului. In orice caz, teoria generală a dreptului şi statului nu poate evita abordarea unor teme privind 
statul, legătura sa cu dreptul, fiindcă numai astfel va putea da o imagine armonios închegată şi bine 
conturată asupra dreptului. 

Revenind la cercetarea şi definirea obiectului teoriei generale a dreptului şi statului este de 
reţinut că ea studiază dreptul şi statul în ansamblu, în generalitatea şi integritatea sa, ordinea juridică în 
întregime. Ea formulează definiţia dreptului şi statului, celelalte concepte, categorii caracteristice 
dreptului, fund valabile pentru toate ştiinţele juridice, cum sînt, bunăoară, categoriile de normă 
juridică, izvor de drept, sistem de drept, ordine de drept, răspundere juridică, drept subiectiv ş.a. De 
asemenea, ea formulează o serie de principii generale, valabile pentru toate ştiinţele juridice, ca de 
exemplu, principiile legalităţii, supremaţiei Legii, prezumţiei de cunoaştere a legii "nemo cenzetur 
ignorare legeni" (nimeni nu se poate scuza că nu cunoaşte legea") ş.a. Teoria generală a dreptului şi 
statului studiază, de asemenea, metodologia de cercetare, folosită de ştiinţa dreptului. O atenţie 
deosebită acordă această disciplină studierii corelaţiei dintre drept şi putere, drept şi stat. 

Teoria generală a dreptului şi statului este, evident, o ştiinţă, întrucît ea operează cu 
concepte, teorii, principii, legităţi, dar din alt punct de vedere, sub alt aspect, poate fi privită şi ca o 
artă, în măsură în care ea solicită din partea juristului, pe lîngă cunoştinţe, talent, măiestrie şi 
capacitatea de a sesiza, cerceta fenomenul juridic, a-i înţelege legităţile. 

Teoria generală a dreptului nu rămîne la nivelul abstracţional, ea are, de asemenea, o 
importanţă practică, servind nemijlocit procesului de elaborare şi aplicare a dreptului. In acest scop 
este studiată tehnica juridică privind elaborarea şi realizarea actelor juridice. 

Ca disciplină de învăţămînt, teoria generală a dreptului şi statului are şi un caracter de 
introducere în studiul materiilor juridice. Ea poate fi însă şi o disciplină conclusivă, de sinteză, dar 
pentru aceasta ar trebui studiată în ultimii ani sau chiar în ultimul an de studii, după însuşirea 
majorităţii materiilor. Denumirea dată cursului în actualul plan de învăţămînt de teorie generală a 
dreptului şi statului, predat la începutul studiilor în Academia de poliţie, ţine seama de sarcina 
inevitabilă a acestei discipline de a „introduce" studentul în lumea „dreptului", de a-i deschide porţile 
universului juridic, al justiţiei, dreptăţii şi adevărului, în apărarea căruia a pornit în momentul opţiunii 
pentru profesia de jurist. 

In ceea ce priveşte ştiinţele juridice de ramură, acestea s-au constituit pe măsura dezvoltării 
şi extinderii reglementărilor juridice în cele mai diverse domenii ale vieţii sociale şi a constituirii 
ramurilor (şi subramurilor) de drept, în principiu, ramura de drept formează obiectul unei ştiinţe 
juridice de ramură. Astfel dreptului constituţional îi corespunde ştiinţa dreptului constituţional, 
dreptului civil - ştiinţa dreptului civil, dreptului penal - ştiinţa dreptului penal ş.anid. Studiul dreptului 
internaţional constituie obiectul ştiinţei dreptului internaţional. 

Este important de reţinut faptul, că în denumirea curentă nu se foloseşte terminologia 
completă (de exemplu: ştiinţa dreptului constituţional) ci aceea a ramurii (drept constituţional, drept 
civil, drept internaţional etc.) şi pentru a desemna disciplină ştiinţifică respectivă. 

Pe măsură ce reglementările juridice abordează domenii şi aspecte noi de reglementare, 
fenomen ce se manifestă tot mai evident în epoca actuală ca urmare a transformărilor sociale, 
ştiinţifice şi tehnologice, interne şi internaţionale, apar ji noi discipline ştiinţifice sau tendinţe de a crea 
noi ramuri ale ştiinţelor juridice, în acest sens se vorbeşte, bunăoară, de dreptul mediului mconjurător, 
dreptul afacerilor, sau dreptul comunitar pentru relaţiile Comunităţii Economice Europene. 

Studiul istoric al dreptului şi statului constituie obiectul diferitelor ramuri ce formează 
disciplinele sau ştiinţele juridice istorice. După modul în care este abordată cercetarea istorică a 
dreptului, în general, în lume, într-o anumită ţară sau numai în cadrul unei anumite instituţii, se pot 
distinge Istoria generală a dreptului, istoria dreptului dintr-o anumită ţară, de pildă, Istoria dreptului 
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Republicii Moldova sau istoria unei ramuri sau instituţii, cum ar fi istoria dreptului penal sau istoria 
dreptului de proprietate etc. Aici trebuie să distingem şi disciplina Istoria doctrinelor (sau gîndirii) 
juridice care are ca obiect, aşa cum reiese din denumire, analiza evoluţiei istorice a diferitelor curente, 
teorii sau şcoli juridice. 

La studiul fenomenului juridic îşi aduc contribuţia, de asemenea, unele ştiinţe de graniţă, 
interdisciplinare, ce pot fi considerate ca auxiliare ştiinţelor juridice, cum sînt criminologia, 
criminalistica, medicina legală, psihiatria juridică, statistica juridică, informatica sau cibernetica 
juridică. Folosind mijloacele proprii altor ştiinţe - medicina, psihologia, cibernetica ş.a. - acestea au un 
rol important în activitatea juridică la diferitele ei ipostaze. 
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1.3. Rolul şi importanţa juristului 
Odată cu apariţia şi dezvoltarea dreptului au apărut şi juriştii ca o categorie de profesionişti 

care să asigure elaborarea şi mai ales aplicarea dreptului. Fără doar şi poate, elaborarea dreptului nu 
este o operă exclusivă a juriştilor; fiind un act politic, 

de conducere statală a societăţii, elaborarea dreptului şi, în primul rînd, legiferarea se 
realizează în formele determinate de sistemul politic al ţării respective. Practica vieţii parlamentare şi 
de guvernare a făcut necesară participarea juriştilor, într-o formă sau alta, la aceste activităţi. Cît 
priveşte aplicarea jurisdicţională a dreptului, aceasta necesită jurişti profesionişti, judecători, procurori, 
avocaţi, jurisconsulţi, poliţişti. Se ştie ce importanţă deosebită o are statutul independent al 
magistratului într-un stat de drept. 

Activitatea juridică este complexă, iar profesiile juridice destul de diversificate. Juristul, 
oricare i-ar fi specialitatea şi domeniul activităţii, trebuie să cunoască temeinic legea, să fie pătruns de 
valorile umane integrate în drept: dreptatea, egalitatea, demnitatea umană, respectul faţă de drepturile 
omului. 

Juristul trebuie să aibă studii juridice, să înţeleagă spiritul şi litera legii, să aibă simţul 
dreptăţii. El trebuie să fie ostil fără rezerve oricărui act abuziv, arbitrar. Fiind pregătiţi pentru un 
domeniu anume de activitate, juriştii poliţişti sînt agenţii direcţi ai puterii publice, avînd statut propriu. 
Ei acţionează în contact nemijlocit cu populaţia, fiind purtători ai autorităţii, îngrădită şi guvernată de 
lege. în statul de drept juristul este pus să servească interesele legale ale cetăţenilor, ordinea de drept în 
conformitate cu Constituţia şi legile ţării. 

Studiul Teoriei generale a dreptului şi statului are, aşadar, o importanţă deosebită pentru 
jurişti profesionişti, pentru formarea gîndirii juridice, a simţului juridic, pentru însuşirea ştiinţei şi artei 
aplicării dreptului. 
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PRELEGEREA A DOUA 
 

METODELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE A FENOMENULUI 
JURIDIC 

 
2.1. Consideraţii generale privind metodele de cercetare 
Ca şi în orice domeniu, cercetarea ştiinţifică juridică se bazează pe folosirea unei 

metodologii, a unui ansamblu de metode şi procedee cu ajutorul cărora are loc studierea dreptului în 
toată complexitatea lui. Metodele de cercetare în domeniul ştiinţelor sociale s-au dezvoltat şi s-au 
perfecţionat şi ele în contextul general al impulsului dat cunoaşterii ştiinţifice de noua revoluţie 
ştiinţifică contemporană, evidenţiat mai ales prin folosirea noillor cuceriri ale informaticii şi tehnicii 
de calcul. 

Dacă natura operează spontan, gîndirea, în mod special cea ştiinţifică, acţionează pe bază 
metodică. Metoda apare, deci, ca un mijloc eficace al gîndirii. Modul în care cugetarea omenească se 
desfăşoară îl reproduce pe cel al realităţii. 

Din momentul în care s-a stabilit că drumul către adevăr este mai preţios decît însăşi 
stăpînirea lui, problema căilor pe care cugetarea le urmează şi a mijloacelor pe care le foloseşte a 
devenit aproape chinuitoare. 

Problema metodelor de cercetare în domeniul ştiinţelor sociale este deosebit de complexă în 
condiţiile dezvoltării contemporane, a interpătrunderii diferitor ştiinţe, inclusiv a apariţiei aşa-nunntor 
discipline de graniţă sau de intersecţie. De aceea, pe lîngă metodele specifice fiecărei ramuri de ştiinţe 
sociale sau ale naturii, azi se recurge la generalizarea şi extinderea unor metode, altădată proprii altor 
ştiinţe, în această ordine de idei, menţionăm extinderea cercetărilor interdisciplinare cu folosirea, 
evident, şi a unor metode complexe. Ştiinţele juridice nu au fost scutite nici ele de această orientare, 
deşi din păcate, în acest domeniu s-a făcut destul de puţin pentru cercetarea teoretică a noilor 
metodologii şi, ca o consecinţă firească a acestei stări de lucruri, nici utilizarea practică a noilor 
metode nu a înregistrat progresele necesare. 

„ In condiţiile actualei revoluţii ştiinţifice şi tehnologice se produc profunde transformări - de 
structură, de viziune - ce determină ca cercetarea ştiinţifică să treacă printr-o mutaţie fecundă. Această 
mutaţie aduce în prim plan un spaţiu privilegiat - acela al întâlnirii ştiinţelor, al dezvoltării unor 
cercetări la confluenţa, la limita ştiinţelor. 

In plan metodologic asistăm la importante „împrumuturi", la o adevărată contaminare 
metodologică. Fenomenul este resimţit şi în domeniul cercetării dreptului, în care se îmbină metodele 
tradiţionale cu cele moderne. 

Vorbind de metodele de cercetare ale Teoriei generale a dreptului şi statului, avem în vedere 
de fapt metodele de cercetare ale ştiinţei juridice în general şi abordarea lor teoretică, sarcină ce revine 
Teoriei generale a dreptului şi statului. 

Să facem acum unele precizări terminologice privind noţiunea de metodă, metodologie 
ş.a.m.d. 

Cuvîntul metodă vine de la grecescul „methodos" - cale, drum, mod de expunere. 
Preocuparea pentru perfecţionarea metodei a dus la apariţia ştiinţei despre metodă - metodologia 
(methodos, plus logos = ştiinţă). Metodologia reprezintă sistemul celor mai generale principii de 
investigaţie, deduse din sistemul celor mai generale legi obiective. 

Metoda priveşte fie un anumit principiu metodologic (metodă particulară), fie un procedeu 
tehnic oarecare (metodă individuală). 

O metodă în sensul adevărat al cuvîntului, trebuie să fie determinată de însuşi obiectul 
cercetării ştiinţifice, trebuie să corespundă legilor acestuia, între diversele ei trepte metodologice - 
generală, particulară, individuală - se stabilesc raporturi complexe, în cadrul cărora se pot distinge 
aspecte caracteristice legăturii dintre general şi particular, dintre parte şi întreg, dintre proces şi 
moment etc. 

O bună cunoaştere, explicare şi interpretare a dreptului (a fenomenului juridic) reclamă o 
metodologie corespunzătoare în baza căreia să se realizeze o înţelegere ştiinţifică a mecanismului 
acţiunii sociale a dreptului, a funcţiilor lui, a esenţei conţinutului şi formei sale, a legăturilor sale 
multiple cu societatea. 

Aşa deci, arătăm că prin metode înţelegem un ansamblu de operaţii intelectuale (ce pot 
consta din principii, norme) care sînt folosite pentru atingerea unuia sau mai multor obiective privind 
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cunoaşterea unui fenomen. In acest scop, pot fi folosite şi anumite procedee tehnice, care sînt unelte 
auxiliare ale metodelor şi nu trebuie confundate cu acestea. 

Studiul metodelor de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice, a valorii lor euristice pentru 
descoperirea unor cunoştinţe noi, revine Teoriei generale a dreptului şi statului. Aceasta nu elimină 
însă posibilitatea ca şi celelalte ramuri ale ştiinţei dreptului să-şi aducă contribuţia la perfecţionarea 
metodologiei juridice în domeniul lor de investigaţii. 

 
2.2. Noţiunea metodologiei juridice 
Ştiinţa dreptului îşi afirmă statutul epistemologic printr-o preocupare constantă şi veche 

pentru perfecţiunea mijloacelor gîndirii obiectului său. 
în ultimul timp această preocupare este concentrată în cadrul teoriei şi sociologiei juridice. 
Preocupări de definire a metodologiei juridice şi de analiză a metodelor cercetării ştiinţifice a 

dreptului sînt prezente în literatura juridică . Aşa cum s-a menţionat într-un şir de lucrări, metodologia 
juridică, poate să apară ca o ştiinţă despre ramura dreptului, care dezvăluie aspecte din cele mai 
importante şi pasionante, cum ar fi: modul cum lucrează omul de ştiinţă, regulile ştiinţei dreptului, 
caracterul său. 

în ce ne priveşte definim metodologia juridică ca sistem al acelor f actori de relativă 
invariantă într-un număr suficient de mare de metode, factori ce au ca obiect raporturile, legăturile 
relaţiile ce se stabilesc între diferite metode în procesul cunoaşterii fenomenului juridic . 

Factorii de relativă invariantă într-un număr suficient de mare de metode suit în acest caz 
principiile, normele sau criteriile metodologice; ele formează conţinutul metodologiei juridice. 

Raporturile, legăturile, relaţiile ce se stabilesc între diferitele metode, fie înainte, fie în 
timpul, fie după încheierea actului de cercetare ştiinţifică alcătuiesc obiectul metodologiei juridice. 
Acest obiect nu se formează, deci, din metodele în sine, ci din raporturile multiple dintre acestea. 

întrucît metodele diferă ca grad de abstractizare, ca arie de aplicare, ca grad al preciziei pe 
care o pot oferi cercetării ştiinţifice, se justifică dezvoltarea unei metodologii juridice ca un ansamblu 
de norme de selectare, de cooperare şi apreciere a avantajelor şi, eventual, dezavantajelor aplicării 
diverselor metode. 

Este de remarcat şi faptul, că analiza sistemului metodelor de cercetare a fenomenului juridic 
nu se vrea în nici un fel un „clasament valoric", în sensul că nu poate fi absolutizată valoarea uneia în 
raport cu alta (altele). Totodată trebuie combătut extremismul metodologic. Se impune o strînsă 
colaborare, o combinare a metodelor de cercetare întrucît fiecare are vocaţia de a sesiza universalul. 

 
2.3. Metodele cercetării ştiinţifice juridice 
A. Metoda logică. 
Referindu-ne la principalele metode ale cercetării juridice, menţionăm in primul rînd metoda 

logică. 
În cercetarea dreptului, a fenomenului juridic atît de complex, Teoria dreptului, toate ştiinţele 

juridice se folosesc de categoriile, legile şi raţionamentele logice. Făcînd abstracţie de ceea ce este 
neesenţial sau întâmplător în existenţa dreptului, teoria caută să dezvăluie, folosindu-se de metoda 
logică, ceea ce este esenţial, caracteristic pentru drept. De importanţa aplicării Logicii în cercetarea 
fenomenului juridic vorbeşte însăşi faptul că s-a conturat ca o disciplină aparte logica juridică. 

Dreptul nu este o ştiinţă exclusiv-deductivă. Atît în construcţiile sale teoretice, cît şi în 
practica juridică, necesitatea argumentării se prezintă ca o cerinţă sine qua non (de la sine). 
Cunoaşterea pe cale deductivă pleacă şi în drept de la premisa, că nu se poate dovedi deductiv nimic 
de cît pornind de la principii anterioare. 

Metoda logică este de largă utilitate în orice act de gîndire ştiinţifică. In drept ea este o 
totalitate de procedee şi operaţiuni metodologice şi gnoseologice specifice, prin care se creează 
posibilitatea surprinderii structurii şi dinamicii raporturilor necesare între diferite componente ale 
sistemului juridic al unei societăţi. 

Ca ştiinţă eminamente sistematică, dreptul se apropie considerabil de matematică, astfel că 
cineva a putut defini dreptul ca o „matematică a ştiinţelor sociale". O asemenea apropiere este posibilă 
datorită caracterului pregnant logic al dreptului. 

Obiectul lor fiind deosebit, matematica şi dreptul au puncte comune sub aspectul formei, 
deducînd din necesitatea stringentă a formei şi formării ipotezelor. O normă procedurală de drept îl 
obligă pe acela care face o afirmaţie în faţa instanţei s-o dovedească, stabilind şi reguli ce alcătuiesc 
tehnica dovezii. 
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Dacă ştiinţa înseamnă folosirea sistematică a puterii intelectuale umane pentru producerea 
cunoaşterii, ştiinţa dreptului îşi propune să expună tematic şi să analizeze logic dreptul, în aşa fel, încît 
acesta, ca factor de „programare" a libertăţii de acţiune a oamenilor, să constituie un tot coerent, care 
să nu se contrazică prin contradicţii anterioare. 

Juristului - omului de ştiinţă şi practicianului - îi este necesar şi util întregul aparat al logicii. 
Am putea chiar afirma că există o adevărată pasiune de drept pentru conceptele logicii formale. 
Aceasta se explică prin simplitatea rezolvării problemelor de gîndire sau celor de practică. Se crede 
adesea că este suficient să stăpîneşti formele şi perceptele gîndirii logice pentru ca succesul să fie 
asigurat. 

B. Metoda istorică. 
Potrivit metodei istorice, ştiinţele juridice cercetează dreptul în perspectiva şi evoluţia sa 

istorică, de-a lungul diferitelor orînduiri sociale, ele analizează esenţa, forma şi funcţiile dreptului 
raportate la etapa istorică pe care o străbate, ştiut fiind că instituţiile juridice poartă pecetea 
transformărilor istorice ale poporului şi ţării respective. 

Metoda istorică se împleteşte strîns cu istoria dezvoltării sociale. Pentru jurişti este extrem de 
importantă dezvoltarea sensului evenimentelor trecute, în fiecare lege sînt sintetizate necesităţi reale 
ale vieţii, se exprimă o anumită stare a moravurilor. Pentru acest motiv, cunoaşterea reglementărilor şi 
formelor de drept constituie un important document şi pentru istorie. 

Legea celor 12 Table, care a rezistat, cu mici modificări, timp de peste 10 secole, vastă operă 
legislativă a lui lustinian (Codul, Digestele, Institutele, Novelele), Codul lui Mânu în India etc., sînt 
monumente juridice, dar în egală măsură, acestea dau material evoluţiei istorice. 

În îndelungata istorie a poporului nostru, formele dreptului vechi fac spiritul umanist al setei 
de dreptate şi adevăr care au caracterizat acest popor - „urmaşii celor mai drepţi şi mai viteji dintre 
traci", cum îi caracterizează Herodpt pe geto-daci. 

în conştiinţa poporului (şi în cercetările de istorie), legea ţării sau obiceiul pămîntului erau 
socotite ca un „drept vechi", o datină din bătrîni, provenind din timpuri „de dinainte", de la formarea 
ţării sau mai încolo. Mai tirziu, în dreptul feudal scris (Pravila lui Vasile Lupu, Pravila lui Matei 
Basarab etc.), sînt cuprinse noi reglementări, care oglindesc schimbările petrecute în viaţa economică, 
politică, culturală a ţărilor române. 

În general dreptul urmează firul evoluţiei sociale, în el reflectindu-se nivelul dezvoltării 
culturale a unei societăţi. Valoarea creaţiei juridice a diferitor popoare şi din diferite epoci istorice se 
integrează în mod nemijlocit în cultura poporului şi epocii respective, contribuie şi, în acelaşi timp, 
depinde de nivelul acelei culturi. 

Pentru cunoaşterea sistemelor de drept juristului îi sînt extrem de utile concluziile istoricului, 
aşa cum şi istoricii trebuie să se aplece asupra documentului juridic. Marele nostru istoric Xenopol, 
mărturiseşte că practica şi teoria dreptului „îmi fuseră" una din cele mai bune pregătiri pentru tratarea 
istoriei. Orice istorie trebuie să-şi propună ca scop aflarea şi dovedirea adevărului în faptele omeneşti. 
Ideea dreptului străbate de la un capăt la altul istoria. 

Viaţa lăuntrică a popoarelor nu poate fi bine înţeleasă iară cercetarea aşezămintelor lor, care 
se întemeiază pe reglementări şi raporturi juridice, astfel că un mare istoric francez a putut conchide: 

„Tout jurisconsulte doit Stre historien et tout historien doit etre jurisconsulte" (Orice 
jurisconsult trebuie să fie istoric şi fiecare istoric trebuie să fie jurisconsult). Pentru că „ce sînt toate 
frămîntările popoarelor, continua Xenopol, decît năzuinţa de a realiza ideea dreptului sau de a apăra 
această idee atît în relaţiile dintre popoare, cît şi în acele dintre clasele sociale". 

Istoria cuprinde toate genurile de manifestări, deci şi pe cele juridice. Ca ştiinţă, ea este un 
mod de explicare a lumii (anume, a modului succesiv), iar această explicaţie o realizează utilizînd 
metoda inferenţei, prin care se urmăreşte să se stabilească adevăruri individuale, dinainte cunoscute. 
Aceasta este, după părerea lui Xenopol, Logica succesiunii ca logică a istoriei. 

Observăm că întrucît în istorie avem de-a face numai cu adevăruri particulare, 
individualizate în timp, au mai mică aplicaţie atît metoda deducţiei (larg folosită în drept), care pleacă 
de la premisă generală, cît şi metoda inducţiei, prin care ne ridicăm de la adevăruri particulare la idei 
generale. 

Apelînd la istorie, dreptul îşi află condiţiile ce-i pot descifra ascendenţa; cunoscînd formele 
suprapuse de drept, istoria îşi procură statornice modalităţi de atestare documentară. Teoria generală a 
dreptului şi ştiinţele particulare (ştiinţele juridice de ramură), abordează de fiecare dată dimensiunea 
istorică a conceptelor şi categoriilor cu care operează. Astfel, plecînd de la datele pe care le oferă 
istoria, în cercetarea marilor instituţii juridice, ştiinţa dreptului, constatind vechimea lor, le urmăreşte 
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evoluţia, configuraţia, funcţiile etc. Teoria dreptului operează cu categoria de tip a dreptului, cu cea de 
bazin de civilizaţie juridică, plecînd de la datele de cunoaştere oferite de ştiinţa istoriei. 

Originea şi apariţia statului şi dreptului nu pot fi studiate fără să se pornească de la punctele 
de vedere afirmate în istorie. Uneori pe baza unor date istorice se realizează reconstituirea fizionomiei 
unor instituţii ale dreptului, acţiune ce permite o analiză retrospectivă cu largi implicaţii în înţelegerea 
poziţiei respectivelor instituţii în dreptul actual. 

 „Istoria este întotdeauna produsul unei istorii" scria C. Noica . Istoricul trebuie să vadă epoci 
şi destine, să dea socoteală de ce a fost şi este pentru a putea fi într-adevăr util şi adevărat. 

C. Metoda comparativă. 
Logica defineşte comparaţia ca pe o operaţie ce urmăreşte constatarea unor elemente identice 

sau divergente la două fenomene. Compararea sistemelor de drept ale diverselor state, a trăsăturilor 
ramurilor, instituţiilor şi normelor acestora s-a dovedit extrem de fructuoasă în procesul metodologic 
de studiere a fenomenului juridic. 

Aceasta acţiune a determinat chiar în unele sisteme de învăţămînt juridic recunoaşterea 
existenţei unei ramuri ştiinţifice - ştiinţa dreptului comparat Extinderea metodei dreptului comparat 
este impusă azi în mod esenţial de sporirea fără precedent a legăturilor statelor, de creşterea volumului 
contractelor economice şi sociale, urmare a amplificării interdependenţelor în planul dezvoltării 
economice şi culturale a ţărilor lumii. Această realitate incontestabilă a zilelor noastre aduce în prim 
plan necesitatea cunoaşterii diverselor sisteme naţionale de drept  

în forma sa embrionară, concepţia asupra necesităţii dreptului comparat apare la începutul 
sec. XX, cînd se avansează şi primele teze ale unei forme metodologice universale de studiere a 
dreptului, în continuare, literatura juridică s-a îmbogăţit simţitor cu lucrări ce au pus bazele nu numai 
ale unei metode a dreptului comparat, ci chiar a ştiinţei autonome a dreptului comparat. 

Ştiinţa dreptului comparat a fixat deja anumite reguli, care prezintă utilizarea metodei 
comparative în drept. Observarea riguroasă a acestor reguli asigură succesul metodei, conferindu-i 
caracterul ştiinţific indispensabil. 

1. Prima regulă a metodei impune a compara numai ceea ce este comparabil, în cadrul 
acestei reguli va trebui să se constate, mai întii, dacă sistemele comparate aparţin aceluiaşi tip istoric 
de drept sau aparţin unor sisteme istorice de drept diferite. Dacă sistemele de drept din care fac parte 
instituţiile comparate sînt - ideologic vorbind - antagoniste, este evident că procedeul comparaţiei nu 
poate fi relevat decît sub aspectul stabilirii diferenţelor. 

Iată, spre exemplu, dacă am dori să comparăm reglementarea instituţiei proprietăţii în familia 
dreptului romano-germanic (din care face parte sistemul nostru de drept) şi familia dreptului 
musulman, vom utiliza analiza de contrast (comparaţie contrastantă). Instituţiile fiind evident 
deosebite, nu va putea fi realizată o jucstapunere a acestora, iar rezultatele vor fi prea puţin accentuate. 
Spre exemplu, păstrînd acelaşi cadru, la baza întregului drept de proprietate în dreptul musulman se 
afla teoria teocratică, potrivit căreia întregul pămînt aparţine lui Alah şi trimisului său Mahomed. 
Proprietarul suprem al pămîntului islamic, este Califul - reprezentant şi continuator al profetului. 

Proprietatea este permanentă, neexistfad instituţia prescripţiei. Modurile de dobîndire a 
proprietăţii sînt de asemenea deosebite, deosebite de cele din dreptul romano-germanic. Diferenţe 
sensibile există şi în legătură cu figura juridică a altor instituţii. Spre exemplu, dreptul musulman 
reglementează într-un mod aparte instituţia căsătoriei. Dacă doctrina o consideră de origine divină, 
dreptul musulman o trece în rîndul tranzacţiilor civile (un contract făcut în vederea "dreptului de a te 
bucura de o femeie", drept recunoscut, evident, numai bărbatului). Condiţiile de validitate ale 
contractului sînt: consimţămîntul părinţilor; prezenţa a doi martori; constituirea unei date (zestre); 
absenţa oricărui impediment (dificultăţi). 

Logodna este un uzaj constant, fiind un preludiu al căsătoriei, constând din declaraţia 
pretendentului şi datinile privind încheierea şi desfacerea căsătoriei. 

Asemenea date, pe care le furnizează studiul comparat sînt de natură a aduce informaţii 
preţioase în legătură cu reglementările din sistemele de drept diferite, chiar dacă nu vor putea fi 
sesizate similitudini sau juxtapuneri de reglementări între instituţia din sistemul nostru legal şi cele din 
sistemul susnumit. 

2. O altă regulă a metodei comparative obligă să se considere termenii supuşi comparaţiei în 
conexiunile lor reale, în contextul social, politic, cultural din care au rezultat. De aici, necesitatea ca în 
procesul de comparare să se plece de la cunoaşterea principiilor de drept şi regularităţilor care 
comandă sistemele de drept comparate. 

Luarea în discuţie a principiilor - pe lîngă compararea instituţiei şi normelor - se impune 
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pentru a mări potenţialul ştiinţific al cercetării comparate şi pentru a preveni un eventual 
fragmentarism empiric. 

3. Trebuie cercetat apoi sistemul izvoarelor dreptului, care oferă imaginea poziţiei diferite a 
formelor de exprimare a dreptului (legi, cutume, precedente judiciare) de la un sistem juridic la altul. 

"Comparatistul care dovedeşte să stabilească acel comparandum, care este norma aplicabilă 
în mod real, va trebui să ţină seama de ierarhia acestor izvoare, de raporturile reale de forţă juridică 
dintre ele, de modul în care se completează reciproc." 

4. în sfîrşit, ut aprecierea termenului de comparat, să ţină seama nu numai de sensul iniţial al 
normei, ci şi de evoluţia acestuia în timp, în procesul aplicării normei, în acest proces, şi mai ales cînd 
textul supravieţuieşte unor perioade social istorice diferite, forma iniţială a regulii de conduită poate 
evolua într-atît, încît sensul normei apare complet diferit. 

Comparatistul va trebui în acest caz să apeleze la literatura de specialitate, să cerceteze starea 
moravurilor şi influenţa tradiţiilor. 

Funcţiile dreptului comparat nu pot fi disociate de funcţiile generale ale Teoriei dreptului 
(cognitivă, critică, practic-aplicativă). Comparaţia ajută esenţial la construirea tipologiilor juridice şi 
clasificărilor, în procesul de legiferare, metoda comparativă are, de asemenea, o importanţă majoră, ea 
furnizmd informaţii preţioase legiuitorului în legătură cu reglementările cuprinse în alte sisteme de 
drept sau în documente juridice internaţionale . Prin studiul comparat al diferitelor instituţii juridice 
naţionale se desprind factorii ce determină atît trăsăturile lor comune cît şi cele specifice. Combătând 
în principiu preluarea mecanică a unor instituţii şi reglementări juridice dintr-o ţară la alta, ca şi 
considerarea unora drept modele de urmat în alte ţări, metoda comparată arată calea realistă de folosire 
a experienţei legislative şi juridice, de îmbogăţire reciprocă a sistemelor juridice din diferite ţări ţinînd, 
însă, cont de faptul că orice reglementare juridică trebuie să izvorască şi să răspundă în primul rînd 
nevoilor naţionale, specificului şi particularităţilor ţării respective, iar pentru găsirea soluţiilor optime 
va studia, evident şi, experienţa altor sisteme de drept. 

Importanţa deosebită a metodei comparate este dată şi de crearea unei ramuri distincte in 
sistemul ştiinţelor juridice a dreptului comparat (ştiinţa dreptului comparat), de crearea în numeroase 
ţări a unor catedre sau instituţii de drept comparat, inclusiv a unor instituţii internaţionale cum este 
Academia Internaţională de Drept Comparat cu sediul la Paris. 

D. Metoda sociologică. 
Metoda sociologică, reprezintă o direcţie de cercetare cu reale foloase pentru cunoaşterea 

realităţii juridice. 
Existenţa dreptului este strîns legată de viaţa socială. S-ar putea afirma că această legătură se 

cristalizează în raporturi mai directe decît acelea ale moralei, spre exemplu, toate fenomenele juridice 
sînt fenomene sociale (evident, nu toate fenomenele sociale sînt fenomene juridice). Dacă moralitatea 
nu poate fi nici ea detaşată de cadrul social, în schimb ea nu se sprijină pe "agenţi" specializaţi spre a o 
apăra, iar exerciţiul său poate fi la fel de bine individual cît şi colectiv. 

Dreptul, dimpotrivă, oricare ar fi formele şi genurile sale, este întotdeauna fondat pe 
recunoaşterea colectivă fără de care nu s-ar putea stabili acea corespondenţă între obligaţiile unora şi 
pretenţiile altora. Cu alte cuvinte dreptul este social prin vocaţie şi prin conţinut 

Juriştii au privit dintotdeauna instrumentul lor de lucru - legea - ca pe o realitate cu o 
incontestabilă încărcătură social-umană ("ubi societas ibi jus" spuneau romanii). Preocupări în direcţia 
stabilirii legăturii dreptului cu mediul înconjurător întilnim din cele mai vechi timpuri. Aristotel şi 
Platon, Cicero şi Hobbes, Hugo Groţius şi mulţi alţii au fost preocupaţi de a stabili o posibilă 
corespondenţă a legilor în lumea înconjurătoare. Montesquieu concepea chiar "spiritul legilor" în 
relaţiile dintre oameni şi dintre acestea şi mediul înconjurător, definind legile ca raporturi necesare ce 
decurg din natura lucrurilor. 

Cu toate acestea, nu se poate vorbi despre o metodă sociologică în studiul dreptului de la 
începutul acestui secol. Sociologia ca atare îşi leagă începuturile de mijlocul secolului trecut. Ca ştiinţă 
a societăţii, a formelor de coexistenţă socială, sociologia debutează prin a afişa serioase rezerve faţă de 
ştiinţa dreptului. 

întîlnirea dintre sociologie şi drept s-a petrecut în condiţiile în care, la o sută de ani de la 
apariţia, la 1804, a Codului civil francez s-a constatat o anumită rămînere în urmă a legilor faţă de 
evoluţia societăţii, o anumită "întirziere culturală" (cultural-lag) a dreptului. Aceasta nu mai putea da 
întotdeauna soluţii operative aspectelor noi pe care viaţa le ridica. Dreptul se afla "în întîrziere faţă de 
fapte", el începea să-şi dezvăluie limitele. 

Se apelează şi la sociologie, cercetîndu-se, dincolo de hotarele - sacre pînă atunci - ale 
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normei juridice, mediu social care condiţionează dreptul. Sociologia aduce o viziune nouă asupra 
dreptului, definindu-1 ca un fapt social, şi încearcă să resistematizeze sursele evoluţiei şi influenţei 
dreptului asupra societăţii, oferind ştiinţelor juridice o metodă raţională de studiere a fenomenului 
social. 

Sociologii au recunoscut în preocupările străvechi ale dreptului elemente importante de 
sociologie juridică. Ei au constatat, astfel, că dintre toate fenomenele sociale (spirituale, morale, 
religioase etc.) fenomenul juridic se impune cu precădere ca fiind cel mai caracteristic din punct de 
vedere social. 

Făcînd eforturi pentru a ieşi din tiparele pozitivismului şi individualismului, ştiinţa dreptului 
acordă la rîndu-i, o tot mai mare atenţie cercetării legăturilor dreptului cu mediul exterior, întrebările 
juriştilor bazate pe "quid juris" şi cele ale sociologilor bazate pe "quid facti" încep să-şi găsească 
temeiuri de apropiere. 

Specialistul în drept public, profesorul francez Maurice Haurion remarca faptul, că "puţina 
sociologie te îndepărtează de drept, iar multa sociologie te readuce la el", în replică, sociologul francez 
- jurist la origine - George Gurvitch completa (peste timp): "Puţin drept te îndepărtează de sociologie, 
iar mai mult drept te readuce la ea". 

Cel care pune bazele cercetării sociologice a dreptului este juristul german Eugen Erlich prin 
lucrarea sa "Grundlegung der Sociologie des Rechts" ("Bazele sociologiei dreptului"), apărută în 1913. 

Erhch, adept al "liberului drept", fundamentează necesitatea unei cercetări mai cuprinzătoare 
a realităţii juridice, care nu se poate reduce la studiul normelor şi instituţiilor juridice, fiind necesare 
cercetării în plan vertical, în adîncime pentru a se pune în evidenţă "dreptul viu". 

în continuare, cercetarea sociologică juridică ia amploare, contribuind la aceasta atît 
sociologi de renume cum ar fi G. Trade, Max Weber, Georg Simmel ş.a., cît şi jurişti bine cunoscuţi, 
spre exemplu Rudolf Stammler, Renato Treves, Jean Carbonier etc. 

Cercetările sociologice juridice dau o perspectivă nouă studiului realităţii juridice, ca 
realitate socială, verificînd modul în care societatea influenţează dreptul şi suportă, la rîndu-i influenţa 
din partea acestuia. Acelaşi obiect (dreptul) pe care ştiinţele juridice îl studiază din interior, sociologia 
juridică a studiază din exterior. Cercetarea sociologică a dreptului pune în lumină faptul că între 
fenomenele sociale există unele care au un caracter juridic deosebit: legile, activitatea jurisdicţională, 
activitatea administrativă, denumite uneori şi fenomene juridice primare, întrucît trăsătura lor evident 
juridică le face să se identifice cu dreptul. In acelaşi timp însă există şi fenomene juridice secundare, în 
care elementul juridic este mai puţin evident: responsabilitatea socială, statutul şi rolul individului etc., 
deşi nu se poate afirma că acest element lipseşte cu desăvârşire . 

Cercetarea sociologică juridică îmbrăţişează fără discriminări ambele forme de cuprindere a 
elementelor de juridicitate în fenomenele vieţii sociale. Prin metode care-i rămîn specifice (observaţia, 
sondajul de opinie, ancheta sociologică, chestionarul, interviul), sociologia juridică îmbrăţişează 
următoarele domenii: 

- domeniul creării dreptului; 
- domeniul cunoaşterii legilor de către cetăţeni şi organele de stat; 
- domeniul poziţiei subiecţilor raporturilor sociale faţă de reglementările juridice în vigoare; 
- domeniul cercetării cauzelor concrete ale încălcării dreptului; 
- domeniul limitelor reglementării juridice, al raportului dintre sfera reglementărilor juridice 

şi extrajuridice, a formelor juridice şi metajuridice de influenţare a conduitei cetăţeneşti. 
Intre temele de cercetare sociologică juridică se întilnesc: 
- documentări solicitate de organe cu competenţe normative; 
- investigaţii cu caracter de expertiză legală; 
- investigaţii privind modul de administrare a justiţiei; 
- cunoaşterea legii; 
- investigaţii privind desfăşurarea procesului de reintegrare socială a persoanelor ce au comis 

fapte antisociale etc. 
Cercetarea sociologică juridică (metoda sociologică) poate fi utilizată de legiuitor pentru a-şi 

procura informaţii în legătură cu măsura în care legea este respectată şi în ce proporţie legea îşi găseşte 
suport din partea sentimentului juridic comun. 

Exemplu. Sînt bine cunoscute rezultatele cercetărilor care au stat la baza unor măsuri 
legislativ-statale, cum ar fi legislaţia şi vîrsta adolescenţei, conceptul de faptă antisocială, strategia 
activităţii de cunoaştere a legilor etc. Astfel, spre exemplu, în problematica autorităţii părinteşti, într-o 
anchetă socio-juridică mai veche desfăşurată în SUA, cercetătorii şi-au propus studierea următoarelor 
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aspecte: 
- coincidenţele şi necoincidenţele între reglementarea autorităţii părinteşti şi sentimentele 

juridice ale societăţii; 
- unitatea sau diversivitatea acelor sentimente; 
- analiza importanţei unor factori de stratificare a opiniilor în această materie 
- vîrsta, veniturile, sexul, pregătirea etc., în ce măsură rezultatele cercetării sociologice 

condiţionează oportunitatea unor reglementări juridice . 
Rezultatele cercetărilor au scos la iveală faptul, că în numai cinci din chestiunile studiate s-a 

observat o coincidenţă a reglementărilor de drept cu sentimentele celor chestionaţi, întrebările puse au 
fost de tipul: părinţii au dreptul să controleze salariile copiilor? Care, poate fi vîrsta minimă pentru 
încheierea căsătoriei? 

Ancheta a scos la iveală, printre alte concluzii, o lacună a reglementării legale: inexistenţa 
unor dispoziţii privitoare la vîrsta adolescenţei. Sociologia şi psihologia operează o distincţie în 
evoluţia tinârului, vorbind despre adolescenţă ca perioadă imediat premergătoare celei de maturitate 
psihică (chiar, cuvîntul vine de la adolesco, - ere - axreşte, a căpăta puteri, a se maturiza). 

Adolescenţa este stadiul ce începe cu procesul maturizării sexuale şi se sfîrşeşte odată cu 
apropierea maturităţii (biopsihice) . în general perioada se situează între vîrsta de 12/13 şi 18/19 ani. 
Deşi în sociologie există asemenea delimitări, dreptul nu consideră vîrsta respectivă ca o etapă 
deosebită în dezvoltarea personalităţii şi nu i se acordă forma unei categorii juridice separate (e vorba, 
bineînţeles, de dreptul SUA). 

Această anchetă a subliniat concluzii legate, între altele, şi de necesitatea unor revederi ale 
legislaţiei, în diverse ramuri de drept, care să pună în lumină asemenea diferenţieri. 

Deci, în concluzie putem spune că extinderea cercetării sociologice cu metodele proprii 
inclusiv sondajul de opinie sau ancheta sociologică, nu au lăsat pe dinafară nici aspectele juridice ale 
vieţii sociale. Dimpotrivă, ca urmare a extinderii lor, s-a conturat sociologia juridică ca o disciplină de 
sine stătătoare, născută din nevoie şi ca rezultat al analizei factorilor sociali de condiţionare şi 
intercondiţionare a dreptului, în efortul de creare şi conturare cît mai precisă a acestei discipline a fost 
creată o Asociaţie internaţională de sociologie juridică, iar la unele facultăţi de drept se predau cursuri 
în această materie. 

E. Metodele cantitative şi alte metode. 
Metodele cantitative, capătă în ultimul timp o tot mai mare pondere în cercetarea ştiinţifică 

juridică, cu largi şi imediate aplicaţii în practica dreptului, în general azi, teoria juridică nu poate 
merge decît în strînsă corelaţie cu nevoile practice ale creării şi aplicării dreptului. 

Ipotezele ştiinţifice se cer a fi verificate în cadrul unor strategii ale dezvoltării fenomenului 
juridic, în strînsă corelaţie cu scenariile dezvoltării economico-sociale. Descifrarea, explicarea, 
propunerea de decizii şi prognoza se bazează pe aprecieri teoretice argumentate prin experienţa 
dobîndită din studiul cazurilor secundare. Exista în ţările occidentale chiar o ramură specializată - 
jurometria - care pleacă de la procedeul cazuistic ca un mod de abordare orientat spre cazul singular. 

Necesitatea introducerii unor metode cantitative în cercetarea ştiinţifică juridică şi în practica 
dreptului a izvorît din nevoia de a conferi noi valenţe acestei cercetări în strînsă legătură cu unităţile 
practice. Folosirea calculatoarelor contribuie la luarea deciziei, această folosire nu îngustează 
posibilităţile de decizie, ci dimpotrivă le optimizează. Timpul economist este folosit la fundamentarea 
ei temeinică. Informatica juridică îmbunătăţeşte procesul decizional prin rapiditatea efectuării 
diferitelor operaţiuni. 

În ultimul timp, chiar în plan decizional se poate vorbi de rolul ordinatorului - este vorba de 
deciziile cu caracter "repetitiv" (mai ales în domeniul deciziei administrative), caracterizate prin faptul 
că în conţinutul lor se face aplicarea mecanică şi identică (pentru aceleiaşi categorii de fapte) a unor 
norme juridice la situaţii reductibile în formule matematice finale. 

Pe plan mondial cercetările de informatică juridică au fost orientate în următoarele direcţii: 
- elaborarea şi sistematizarea legislaţiei; 
- evidenţa legislativă; 
- evidenţa deciziilor de practică judecătorească (a precedentelor judecătoreşti); 
- stocarea şi sistematizarea informaţiei juridice; 
- evidenţe criminologice etc. 
în urmă cu peste 25 de ani m universităţi din SUA (Pittsburg, Pensilvania) s-au iniţiat 

primele cercetări de informatică jurtdică. în New-York funcţionează de mai mulţi ani "Law Rosearch 
Service", societate comercială care pune la dispoziţia clienţilor săi mijloace de hotărîri federale sau ale 
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curţilor şi instanţelor din statele federale. 
în planul evidenţei legislative calculatorul, în baza programelor informatice oferă datele 

necesare in vederea aprecierii exacte a corelaţiilor dintre reglementări, realizînd recensămîntul 
normelor ce pot intra în conflict. 

Consiliul Europei (prin Direcţia Afacerilor juridice) şi Comisia Pieţei Comune (prin 
Serviciul Juridic) desfăşoară în mod coordonat eforturi pentru unificarea cercetărilor privind 
perspectivele legislaţiei comunitare. 

încă din anul 1969 Comitetul Miniştrilor al Consiliul Europei a creat un organ de experţi, 
pentru armonizarea modalităţilor implementării informaţiei juridice în calculator în domeniul privind 
tratatele internaţionale, reglementări interne şi date de statistică juridică. 

Este în afara discuţiei faptul, că în condiţiile tehnice actuale nu se pune problema utilizării 
calculatorului pentru a înlocui judecătorul în pronunţarea unei soluţii m procesul judiciar. 

Hotărîrea judecătorească nu înseamnă aplicarea pur mecanică a legii la o cauză determinată. 
Aşa cum nu există două frunze absolut identice, doi fulgi de nea la fel, tot astfel nu putem să întilnim 
două speţe, două cazuri de viaţă, identice, chiar dacă în elementele lor generale, speţele ce se deduc în 
faţa completului de judecată pot prezenta (şi prezintă) multe aspecte comune. Instanţa trebuie, pentru 
acest motiv, să facă o evaluare a fiecărei speţe sub cele mai variate aspecte, cu grijă de nuanţe şi de 
individualizare a trăsăturilor ce sînt impuse de circumstanţele fiecărei cauze şi de particularităţile 
fiecărui participant (reclamant, pîrît, inculpat, parte civilă, parte responsabilă etc.) la procesul judiciar. 
Aceasta nu înseamnă că ordinatorul nu-şi poate afla locul pe masa judecătorului. Dimpotrivă, aşa cum 
demonstrează situaţia organizării instanţelor din ţările dezvoltate, pe masa fiecărui judecător se găseşte 
un terminal de la care se poate obţine într-un termen record o cantitate de informaţie legislativă de 
doctrină şi de practică, care scuteşte eforturi considerabile, aduce plusul de exactitate, de siguranţă şi 
accelerează considerabil rezultatul (stabilirea şi motivarea soluţiei). 

în general, metodele cantitative aplicate în drept din care am amintit doar cîteva au meritul 
incontestabil de a contribui efectiv la perfecţionarea reglementări lor juridice, la sporirea eficienţei lor 
sociale, precum şi la îmbunătăţirea activităţii practice de realizare a dreptului. De aceea, orice rezervă, 
orice prejudecată cu privire la utilitatea acestor metode trebuie statornic înlăturate . 

Dintre alte metode este de reţinut importanţa folosirii metodei statistice, utilă atit pentru 
procesul de elaborare a dreptului cît şi pentru cel de aplicare a lui. De altfel, statistica judiciară s-a 
conturat ca un domeniu distinct a statisticii. 

Cît priveşte metoda experimentală proprie ştiinţelor naturii, menţionăm că în domeniul 
dreptului, uneori în domeniul reglementării cu caracter economic, cînd s-a pus problema unei 
transformări de ansamblu, la scara naţională, s-a recurs în prealabil la verificarea noilor măsuri la scară 
redusă, în cîteva unităţi. 

Ca o concluzie, după prezentarea succintă a metodetor de cercetare, se impune constatarea că 
ele nu trebuie înţelese în mod izolat ci în interdependenţa şi complementarea lor. Folosindu-le astfel, 
cercetarea ştiinţifică juridică, atît cea fundamentală, preponderent teoretică, cît şi cea aplicativă are 
garanţia obţinerii unor rezultate valoroase şi utile. 
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PRELEGEREA A TREIA 
„Dreptul în veci nu va muri". (Dimitrie Cantemir) 

 
3.1. Conceptul dreptului 
Trecînd la investigarea şi cercetarea sistematică a obiectului disciplinei noastre, astfel cum a 

fost el definit în capitolul precedent, o primă chestiune ce se cere a fi analizată şi elucidată este 
noţiunea însăşi de drept, necesitatea de a răspunde la întrebările ce este dreptul, care este esenţa şi care 
sînt particularităţile sale esenţiale ce-1 diferenţiază de alte fenomene sociale cu un rol şi funcţii 
asemănătoare în societate. 

Dreptul, ca întreaga componenţă juridică a vieţii sociale, este un fenomen deosebit de 
complex, a cărui cunoaştere presupune o cercetare aprofundată a legităţilor obiective a existenţei sale, 
a dinamicii sale, a factorilor care-1 configurează şi valorilor pe care le promovează . 

Să începem cu unele explicaţii terminologice. Cuvîntul drept este folosit în mai multe 
accepţiuni şi derivă de la latinescul directus, luat în sens metaforic (directus - de la dingo), care 
înseamnă "drept" - orizontal sau vertical, de-a dreptul, direct, linie dreaptă, adică o regulă de conduită 
fără specificarea conţinutului. 

în limba latină, însă, cuvîntul care corespundea cuvîntului drept era ius (drept, dreptate, legi). 
Cuvîntul este întâlnit şi în alte limbi, cu aceeaşi semnificaţie: droit la francezi; diritto la 

italieni; derecha la spanioli; recht la germani; right la englezi, într-un prim sens, cuvîntul drept 
semnifică ştiinţa dreptului -ansamblul de idei, care explică dreptul şi prin intermediul cărora dreptul 
poate fi gîndit. 

Dreptul nu este numai ştiinţa, el este, în egală măsură, tehnică, artă. Dreptul ca ansamblu de 
norme care organizează viaţa în comun, este o tehnică a convieţuirii umane, destinată să disciplineze 
comerţul uman şi să apere societatea de excese. 

Regulile juridice impun obligaţii, organizează funcţionarea generală a statului şi 
organismelor nestatale, oferă posibilitatea valorificării unor interese, recunoscînd capacitatea 
participării individuale în diferite relaţii, detaliind roluri şi statute (de producător, de cumpărător, de 
vînzător, de locatar, de părinte, de fiu, fiică) etc. în limba română, ca de altfel şi în numeroase alte 
limbi, termenul de drept este folosit în două sensuri şi anume: cel care are în vedere sau cuprinde 
regulile juridice de conduită sau normele juridice din societate, denumit şi drept obiectiv şi cel prin 
care se are în vedere facultatea, prerogativa, îndrituirea (adică dreptul) ce aparţine unei persoane 
(fizice sau juridice) în temeiul normei juridice, pe care-1 denumim drept subiectiv. 

Calificarea dreptului în prima sa ipostază de "obiectiv" nu vrea să însemne că acesta - adică 
normele juridice cuprinse, de pildă, în legi - ar vrea o existenţă independentă de voinţă, interesul sau 
conştiinţa oamenilor, precum bunăoară, fenomenele sau legile naturii. Dimpotrivă acestea exprimă, aşa 
cum vom vedea, voinţa şi interesele poporului sau ale unor grupuri ori categorii sociale care sînt, însă, 
fixate sau obiectivate în normele juridice căpătînd astfel o existenţă destinată, obiectivă, materializată 
in forma legilor sau altor acte apărate de puterea publică . 

Astfel bunăoară, vorbind de dreptul Republicii Moldova, avem în vedere ansamblul 
normelor juridice indiferent de forma pe care au îmbrăcat-o (legi, obiceiuri ş.a.), de-a lungul istoriei 
sau dintr-o anumită perioadă. Restrîngînd atenţia doar la dreptul actual, avem conceptul de drept 
pozitiv care nu este altceva decît dreptul obiectiv în vigoare. 

Deci, totalitatea normelor juridice în vigoare (active) dintr-un stat poartă denumirea de drept 
pozitiv, un drept aplicabil imediat şi continuu, obligatoriu de a fi adus la îndeplinire printr-o forţă 
exterioară (coercitudinea statală). 

Vorbind, însă, de dreptul unei persoane (fie că e vorba de o persoană fizică, fie că e vorba de 
o instituţie, o organizaţie sau în genere de o persoană juridică), cum ar fi dreptul de proprietate asupra 
casei de locuit, a terenului sau a unei firme comerciale, dreptul de vot, dreptul la salariu sau la 
concediu, dreptul de a încheia un contract etc, avem în vedere dreptul subiectiv pe care titularul, 
persoana fizică îl foloseşte şi îl exercită nemijlocit. Dreptul subiectiv mai implică categoria de 
libertate. 

Avînd în vedere că în societate, în afară de normele juridice, mai există şi alte categorii de 
noreme sociale care prevăd drepturi subiective, denumirea deplină a drepturilor prevăzute de normele 
juridice este de drepturi subiective juridice? în continuare se va folosi termenul prescurtat „drepturi 
subiective". 

Evident că drepturile subiective (de obicei, pentru desemnarea lor se foloseşte pluralul) sînt 



Page 16 of 149 
 

organic legate de dreptul obiectiv, neputînd fi concepute fără să fie prevăzute în normele juridice. Dar 
şi experienţa dreptului obiectiv ar rămîne fără sens dacă prescripţiile normelor sale nu s-ar realiza prin 
drepturi subiective, în relaţiile interumane. Totuşi, cele două sensuri ale conceptului de "drept" evocă 
două ipostaze. De asemenea, este de menţionat - aşa cum vom vedea în analiza raportului juridic - că 
drepturilor subiective le corespund, în mod corelativ, obligaţiile juridice. 

In unele limbi există cuvinte deosebite pentru cele două accepţiuni ale noţiunii de drept. Spre 
exemplu, la romani se distingea norma agendi (dreptul obiectiv) şi facultas agendi (dreptul subiectiv, 
în engleză law desemnează dreptul obiectiv, iar Right, dreptul subiectiv, în germană de largă utilitate 
este termenul Recht, uneori pentru dreptul subiectiv se foloseşte termenul "berechtigung", în franceză, 
de obicei dreptul obiectiv este redat notîndu-se cuvîntul cu literă mare Droit iar dreptul subiectiv cu 
literă mică droit sau la plural droits. 

Un alt termen în limba română ce evocă domeniul dreptului este adjectivul "juridic". Derivat 
din latinescul "jus" (drept), vocabula "juridic" este absolut indispensabilă pentru a putea desemna 
ipostaze ale existenţei şi manifestării dreptului în viaţa socială cum ar fi actele juridice, raporturile 
juridice, conştiinţa juridică etc. 

Termenul "drept" se foloseşte şi pentru desemnarea ştiinţei juridice, ca de pildă: Facultatea 
de drept, Academie sau Institut de drept sau drept civil (ca ramură a ştiinţei dreptului). 

 
3.2. Panorama complexă a dreptului  
Pentru a da o imagine amplă întregului complex al fenomenului juridic din societate vom 

prezenta panorama acestuia în diferitele sale ipostaze. Astfel, putem distinge următoarele planuri de 
manifestare şi anume: planul spiritual, ideatic, unde vom distinge concepţiile, ideile, teoriile, 
sentimentele despre drept, adică ştiinţa juridică, ideologia juridică, conştiinţa juridică; planul normativ 
- ansamblul reglementărilor juridice care alcătuiesc dreptul obiectiv şi dreptul pozitiv; planul relaţiilor 
sociale şi raporturile juridice -drepturile subiective şi obligaţiile juridice şi planul faptic sau 
evenimenţial ce cuprinde faptele juridice, adică acele evenimente sau acţiuni care produc efecte 
juridice. 

Toate aceste planuri se întrepătrund, nici unul neputînd exista izolat, fără celelalte. Nu se 
poate vorbi nici de o ierarhizare a lor. Cu toate acestea trebuie remarcat faptul, că dreptul obiectiv, 
ansamblul normelor juridice formează pilonul central deoarece în jurul său, spre el sau de la el iradiază 
toate celelalte manifestări ale fenomenului juridic (teoriile, ideile, relaţiile, drepturile subiective). 

Dar dreptul, normele juridice, nu au o existenţă în sine, ele se referă la oameni, mai precis la 
orientarea conduitei acestora, urmărind un anumit sau anumite ţeluri, finalităţi. Pe măsură ce in 
evoluţia societăţii umane s-a ajuns ca finalitatea supremă să o reprezinte omul, demnitatea umană, 
astfel cum se prezintă în contemporaneitate societăţile cu regimul democratic al statului de drept, are 
loc deplasarea spre dreptul subiectiv, situarea "drepturilor omului" în miezul preocupărilor, ca centru 
de gravitaţie spre care se orientează reglementările date de drept ca şi alte aspecte ale fenomenului 
juridic în special doctrina juridică, în cadrul cursului vor fi analizate toate fenomenele de manifestare 
ale fenomenului juridic. 

Dreptul, aşadar, este dat de o multitudine de reguli de conduită sau norme destinate a 
influenţa şi a orienta comportarea oamenilor în societate. Desigur că se pune problema de a şti prin ce 
se deosebesc acestea de alte norme sociale, care este specificul lor, în numele căror valori sociale îşi 
stabilesc finalitatea, care este mecanismul social de acţiune a dreptului în societate, legăturile sale cu 
statul, cu puterea publică. 

Întrucît răspunsul la aceste întrebări, ca şi la altele, de altfel, va fi dat în capitole speciale, 
dedicate acestor probleme, aici ne mărginim a menţiona doar cîteva aspecte necesare pentru a corecta 
înţelegerea şi definirea noţiunii dreptului. 

Spre deosebire de alte norme sociale, dreptul introduce în viaţa socială reguli de conduită 
obligatorii ce stabilesc drepturi şi obligaţii pentru membrii societăţii a căror respectare este asigurată la 
nevoie, de forţa coercitivă a puterii publice, a statului. De altfel, normele juridice sînt în general o 
emanaţie a organelor de stat, iar atunci cînd ele apar în alte forme sînt recunoscute de aceste organe 
asigurîndu-li-se forţa obligatorie. Prin conţinutul reglementărilor sale, în diferite ţări şi perioade 
istorice, dreptul promovează anumite valori sociale în conformitate cu voinţa şi interesele generale ale 
societăţii respective sau numai cu voinţa şi interesele acelor grupuri sau categorii ce deţin puterea de 
stat. 

Dreptul este un fenomen dinamic, el îşi pune amprenta asupra relaţiilor sociale, fiind totodată 
influenţat de aceste realităţi. 
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 3.3. Dreptul şi reglementarea juridică a relaţiilor sociale 
Să arătăm că dreptul este înainte de toate o regulă de conduită în raporturile dintre oameni. 

Aşa cum spune profesorul Jan Dabin, "dreptul se mărgineşte la raporturile oamenilor între ei, el 
implică alteritatea, raportul cu altul, cu alţii, ad alterum şi nu priveşte, cel puţin în mod direct, nici 
îndatoririle oamenilor faţă de Dumnezeu, nici îndatoririle omului faţă de sine însuşi. Robinzon în 
insula sa poate fi legat prin obligaţii faţă de Dumnezeu şi faţă de el însuşi, dar nu poate fi legat prin 
drept". 

Specificul cel mai elocvent al dreptului ca fenomen social îl constituie caracterul lui 
normativ sau normativitatea juridică. 

Existenţa dreptului, realitatea sa este dată, pînă la urmă, de necesitatea stabilirii unor reguli 
sociale, a unor norme de conduită obligatorii. Dreptul apare ca un instrument pentru statornicirea în 
societate a unor reguli în conformitate cu anumite valori sociale. Ele se manifestă ca un ansamblu 
unitar, sistemic, de reguli de conduită dictate de puterea de stat sau apărute în altă formă (ca obiceiul, 
de pildă), a căror respectare obligatorie este asigurată, la nevoie, prin forţa coercitivă a statului. 

Obligativitatea dreptului, imperativul juridic, spre deosebire de cel moral, este asigurat prin 
sancţiuni prevăzute a se aplica la nevoie cu ajutorul forţei coercitive a puterii publice. Cetăţenii nu sînt 
puşi în situaţia de a opta între conduita prescrisă de drept şi în alt gen de conduită, ci sînt datori să o 
respecte pe prima. 

Într-o societate cu regim democratic autoritatea dreptului şi dominaţia legii sînt supreme, de 
necontestat. Obligativitatea dreptului este atît de puternică încît nimeni nu poate ignora normele de 
drept sub pretextul necunoaşterii lor. "Nemo censetur, ignorare legem" (nimeni nu are voie să nu 
cunoască legea) este un adagiu principal formulat încă în dreptul roman, a cărui consecinţă este că 
necunoaşterea legii nu poate fi o scuză pentru absolvirea de răspundere în cazul violării dreptului. 

Sancţiunea ce se aplică în cazul încălcării dreptului îmbracă, în principiu, o formă specială, 
fiind aplicată de organe special investite cu puterea de a judeca şi decide prin hotărîri, care, la nevoie, 
se aduc la îndeplinire prin forţa aparatului coercitiv al statului - „mânu militari". Nici o persoană care a 
suferit o încălcare a drepturilor sale nu îşi poate face singură dreptate. Sancţiunea nu se identifică întru 
totul cu constrîngerea (forţa coercitivă). Sfera conceptului sancţiunii juridice e mai largă decît 
"constrîngerea". Există unele'sancţiuni juridice - de pildă, anularea unui act ilegal - care pot fi aplicate 
fără a se recurge la constrîtngere. 

Desigur că societatea este interesată ca normele juridice să se respecte fără a se recurge la 
sancţiune şi constrîhgere, de aceea prin diferite mijloace, şcoli, organizaţii sociale, de cultură, mass-
media ş.a. se desfăşoară o activitate de educare şi influenţare a cetăţenilor în spiritul respectării legilor. 

In acelaşi timp, oamenii de ştiinţă din diferite domenii - jurişti, sociologi, pedagogi, 
psihologi, etc. - dezbat problema naturii şi rolului sancţiunii juridice. Altfel au loc azi ample dezbateri 
cu privire la scopul şi eficienţa sancţiunii capitale sau a celor privitoare la privaţiunea de libertate, în 
acest sens, găseşte tot mai mulţi partizani teza abolirii pedepsei capitale, sînt dezbătute problemele 
referitoare la condiţiile regimului penitenciar etc. 

 
3.4. Dimensiunea socială a dreptului 
Dreptul este un produs complex al societăţii; normele sale intervin în procesul productiv, 

stabilind reguli generale pentru actul zilnic repetat al producerii, repartiţiei şi schimbului de produse şi 
activităţi. 

Munca cere o rigoare acceptată. Libertatea omului este deplină numai în măsura în care nu 
stîngeneşte libertatea celorlalţi. Drepturile omului nu pot prinde contur, nu pot deveni realităţi decît în 
cadrul unei interacţiuni, bazate pe coexistenţa libertăţilor şi nu pe afirmarea brutală şi păgubitoare 
pentru semeni a unor drepturi şi interese personale. 

Superioritatea reflectării în drept a corelaţiei necesare între drepturi şi îndatoriri precum şi 
nobleţea actului de justiţie (ca o activitate independentă într-o societate democratică) alcătuiesc 
coordonatele care marchează decisiv dimensiunea socială a dreptului . 

"Legile sînt matca şi mama noastră" - afirmă D. Cantemir subliniind prin aceasta poziţia 
dreptului în societatea civilizată, ca nucleu al ordinii sociale şi condiţie a bunei derulări a raporturilor 
umane. 

Abordarea dimensiunilor sociale ale dreptului implică analiza locului dreptului şi a realităţii 
juridice în societate, sistemul legăturilor sale cu celelalte elemente (realităţi) ale societăţii, în general, 
ştiinţele sociale privesc societatea ca un sistem dinamic, evolutiv (capabil să parcurgă stări directe) şi 
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înzestrat cu capacitatea autoreproducerii lărgite şi optimizate. Aceste ştiinţe (sociologia, politologica, 
economia politică) cercetează diversele componente ale societăţii, pun în lumină structura şi legalitatea 
structurală a vieţii sociale, rolul elementelor societăţii şi influenţele complexe între aceste părţi 
(economice, politice, juridice, culturale etc.). 

Realitatea juridică (juridicul) este o dimensiune inalienabilă a realităţii sociale în condiţii 
istorice determinate. Existenţa ei nu poate fi desprinsă de existenţa celorlalte părţi ale unei societăţi, 
suportînd influenţa acestora şi exercitînd la rîndu-i influenţă asupra lor. 

Realitatea juridică sau juridicul este uneori denumită şi sistem juridic sau suprastructură 
juridică. Realitatea juridică (juridicul) are un conţinut bogat în care este cuprins dreptul ca fenomen 
normativ (dreptul pozitiv), dar care nu se reduce numai la el. 

Astfel, componentele juridicului sînt: 
a) conştiinţa juridică; 
b) dreptul; 
c) relaţiile juridice; 
d) ordinea de drept, ş, a. 
Înainte de a fi o realitate normativă, dreptul este o stare de conştiinţă, în sensul că nevoile 

schimbătoare ale societăţii care-şi reclamă reflectare într-un sistem de norme nu se transpun imediat în 
limbajul şi în conţinutul dreptului, ele trec prin conştiinţa legiuitorului (sau a poporului, dacă e vorba 
de obicei), urmînd un proces de evaluare, valorizare şi valorificare finală prin normele de drept. 

Conştiinţa juridică (specializată a legiuitorului, sau comună - a poporului) joacă rolul unui 
receptor şi al unui tampon. Receptor, în sensul că primeşte stimulii pe care-i emite societatea, îi 
ordonează şi-i supune unui examen axiologic (teoria valorilor) şi tampon, pentru că se interpune între 
aceşti stimuli (care se înfăţişează de multe ori ca adevărate comandamente, presiuni din partea forţelor 
sociologice creatoare ale dreptului) şi realitatea normativă (care-şi are regularităţile sale, ritmul său, o 
dinamică ce nu-i permit să urmeze "orbeşte" aceste presiuni). 

Conştiinţa juridică apare ca o premisă a dreptului (ca fenomen normativ), funcţia sa 
normativă fiind mijlocită de ipostazele conştiinţei prin care omul devine propriu-zis subiect: cea 
cognitivă, cea acţională şi cea cultural-axiologică. 

A doua componentă a realităţii juridice (a juridicului) o constituie partea instituţională - 
dreptul, ca sistem de reglementări şi instituţii. Această parte alcătuieşte miezul juridicului, conţinutul 
sau cadrul său substanţial de referinţă. 

Dreptul ca fenomen normativ dă expresie cerinţelor structurilor sociale -conducătoare sau 
conduse - de mai bună organizare a raporturilor umane, în vederea obţinerii acelui echilibru 
indispensabil pentru asigurarea climatului în care liberului arbitru şi violenţei să i se poată opune 
eficient anumite standarde oficiale de comportament şi în care să poată fi înlăturată tensiunea dintre 
cei care acceptă aceste standarde şi cei care se abat. 

În sfîrşit, cea de-a treia componenţă a juridicului este alcătuită din elemente relaţionale, 
sociologice. Sînt cuprinse aici raporturile juridice şi situaţiile juridice, cele care probează eficienţa 
dreptului. In cadrul acestor raporturi oamenii (individual sau colectiv) participă în calitate de subiecte 
de drept, valorificîndu-şi sau apărîndu-şi pe cale legală interese şi drepturi. 

Desfăşurarea lor în conformitate cu dispoziţiile legale duce la crearea ordinii de drept. Din 
această perspectivă dreptul poate fi considerat ca un mod de existenţă a ordinii publice , un real factor 
de calmare a conflictelor şi de menţinere în limite de ordine a ciocnirilor de interese. 

Omul acţionează într-o ambianţă socială, el întră în numeroase raporturi cu semenii săi, iar 
aceste raporturi alcătuiesc adevăratul fundament ontologic al dreptului. 

în concluzie rezultă că dreptul, ca sistem de norme şi instituţii, are o sferă mai restrînsă decît 
juridicul, ca parte componentă a realităţii sociale. La rîndul său însă, dreptul aparţine şi el acestei 
realităţi, are determinaţii calitative ce ţin de esenţa socialului. El suportă influenţe din partea 
componenţilor cadrului fizic înconjurător şi din partea componenţilor sistemului social (economia, 
politica, morala etc. 

 
3.5. Apariţia şi dezvoltarea istorică a dreptului. 
Studiul conceptului dreptului implică cu necesitate viziunea istorică legată de descifrarea 

originii dreptului. Ca instituţie ce derivă de la societate şi îşi găseşte suportul în relaţiile reciproce 
dintre oameni, dreptul este indisolubil legat de evoluţia generală a societăţii, de particularităţile 
societăţii în diferitele sale trepte de dezvoltare istorică. 

întrebarea care se pune aici este următoarea: 
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a) dreptul este indisolubil legat de societate de la primele sale forme primitive de organizare 
sau; 

b) dreptul, ca şi statul apar doar la un anumit moment al evoluţiei istorice a omului? 
Răspunsul la această întrebare este legat de modul în care este conceput dreptul. Este el doar 

apanajul statului, sau, în general, orice grup social este capabil să formuleze reguli juridice? Există, pe 
de altă parte, un drept natural, ideal, anterior oricărei reguli pozitive şi care este neschimbat în esenţa 
sa? 

Romanii credeau în veşnicia dreptului. Acolo unde este societate, există drept - Ubi societas - 
ibi jus. Ei nu puteau concepe existenţa societăţii fără drept Din punctul lor de vedere şi viceversa era 
exactă: Ubi jus - ib societas. Credinţa lor în veşnicia dreptului corespundea celei în veşnicia societăţii - 
şi anume a societăţii romane şi bineînţeles, a dreptului roman . 

Adepţii Şcolii Dreptului natural pornesc de la concepţia aristotelică după care omul este un 
animal social - "zoon politicon". Din nevoia instinctivă de a trăi în societate, apare şi nevoia de a 
stabili norme juridice (la baza acestora stind acel „appetitus societatis". 

Hugo Grotius (1583-1645), reprezentantul de seamă al şcolii Dreptului natural, consideră 
dreptul natural ca totalitatea principiilor pe care raţiunea le dictează pentru satisfacerea înclinării 
naturale a omului pentru viaţa socială. 

Deci, după cum vedem de la adepţii Şcolii Dreptului natural, nu este suficient apetitul social 
al omului, este nevoie şi de raţiune, care dictează principii, anumite percepte fundamentale. Aceste 
percepte priveau: 

- aliendi abstinenta (respectarea a tot ce este a altuia); 
- romissorum implendorum obligaţie (respectarea angajamentelor); 
- damni culpa daţi reparatio (repararea pagubelor pricinuite altora); 
- poenae inter homines meritum (pedeapsă echitabilă). 
Acestea erau în concepţia lui Grotius bazele pe care se construieşte dreptul natural ca drept 

etern, imuabil. Prin aceasta el se deosebea de dreptul pozitiv - un drept voluntar, imperfect, 
schimbător. 

Legiuitorii Revoluţiei franceze din 1789 sînt puternic conduşi de ideile Dreptului natural, în 
proiectul de cod civil ei notau: "Există un drept universal, imuabil, izvor al tuturor legilor pozitive; el 
nu este decît raţiunea naturală, întrucît aceasta guvernează pe toţi oamenii". 

Drepturile omului sînt, în concepţia curentului jusnaturalismului, cele care decurg din 
calitatea sa raţională. Esenţa omului stă în individualitatea lui. Fiinţa umană atinge destinaţia ei întrucît 
se comportă ca purtătoare a raţiunii. 

Ideile acestea revin ori de cîte ori emanciparea individului, posibilităţile sale de afirmare a 
demnităţii şi personalităţii sînt în pericol. S-a afirmat, în acest context (şi nu fără îndreptăţire) că 
"Secolul XX are nostalgia dreptului natural". 

Din această perspectivă, întrebarea ce se ridică mai sus (cînd apare dreptul?) rămîne în relaţie 
cu chiar modul în care concepem dreptul. Dacă el este echivalat oricărei reguli de conduită, dreptul 
există nediferenţiat de alte reguli de conduită, din momentul apariţiei primelor forme de organizare 
socială. 

Dacă avem în vedere faptul că dreptul nu poate exprima decît nevoile sociale ale unei 
comunităţi constituite în formă politică, atunci dreptul apare în condiţii social-istorice determinate, 
caracterizate prin diferenţieri specifice societăţii politice . 

Să încercăm să ne alipim la ultima ipoteză şi s-o demonstrăm prin cele ce 
urmează. 
Procesul hominizării, cu alte cuvinte dezvoltarea fiinţei umane de la primate şi "homo 

errectus" la "homo sapiens", creator de cultură, s-a desfăşurat într-un interval de circa patru milioane 
de ani, durată care, evaluată din perspectiva cosmică, nu e mare, dar care, la scara istoriei, 
impresionează. Ultima parte a acestui proces în care se cristalizează determinaţiile culturale, cuprinde 
doar 8 - 10 mii de ani. 

Antropogeneza (formarea omului) şi sociogeneza (apariţia societăţii) sînt procese evolutive 
cu caracter corelativ. Descoperirile arheologice probează că "homo errectus" îşi ducea existenţa în 
aşezări cuprinzînd mai multe familii în cadrul unor relaţii intercomunitare dezvoltate. Viaţa în hoardă a 
reprezentat o necesitate pentru omul arhaic; individual izolat de grup nu putea supravieţui. Procurarea 
în comun a hranei se asigura prin diviziunea muncii: bărbaţii se ocupau cu vînătoarea, iar femeile 
culegeau fructe şi plante, îngrijeau copiii. 

Hominizii, prin viaţa în grup, dominată tot mai mult de alte criterii decît cele strict biologice 
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- în primul rînd de procurarea mijloacelor de existenţă, prin folosirea spontană a unor obiecte ca unelte 
apoi de producerea lor propriu-zisă, în contextul evoluţiei limbajului articulat - îşi dezvoltă simţul 
social cînd regulile de conduită nu deveniseră încă dominante. Dar ordinea socială rezultată din 
sistemul activităţilor omeneşti dă naştere treptat regulilor normative. 

Deci, în evoluţia sa omul pleacă de la o stare de dependenţă totală faţă de natură - omul în 
situaţia de culegător, folosind tot ceea ce natura îi pune la dispoziţie în stare brută fără a prelucra (şi 
fără să aibă posibilitatea s-o facă) obiectele înconjurăloare. 

Hoarda sau ceata primitivă nu putea fi o formă socială de organizare întrucît orice asemenea 
formă implică conştiinţa unui criteriu (real sau imaginar), iar hoarda nu era decît rezultatul unei 
apropieri instinctive (apropierea omului de om fiind resimţită astfel ca o garanţie a supravieţuirii în 
faţa unei naturi atotputernice). 

La scara devenirii sale istorice, determinate de mari mutaţii economice (descoperirea focului, 
domesticirea animalelor, prelucrarea pămîntului, a unor metale) prima formă de organizare socială este 
ginta. Constituirea gintei se făcea în temeiul unui criteriu - comunitatea de sînge (şi, în subsidiar, 
comunitatea preocupărilor economice). Cercetările istoriografice precum şi cele sociologice au scos la 
iveală anumite trăsături ale acestei etape. 

Ginta a fost o formă universală de organizare a societăţii primitive. Ea s-a caracterizat printr-
o diviziune naturală a muncii (după sex şi vîrstă) şi prin domnia obiceiului. Democraţia gentilică 
însemna proprietatea comună asupra pămîntului, lipsa unei forţe exterioare de constrîngere, o putere 
socială ce aparţinea întregii colectivităţi. 

La greci, spre exemplu, ginta purta denumirea de genos. Conducătorul era ales de membrii 
ginţii denumit arhonte. Mai multe ginţi formau fratrii şi triburi, în fruntea tribului se afla sfatul (bule), 
alcătuit din conducătorii ginţilor. Agora era adunarea obştească, în timp de război tribul avea un 
conducător militar (basileus), care era după Aristotel, şef peste oameni liberi. S-a susţinut că iniţial 
ginta a fost matriarhală fapt datorat poziţiei deosebite a femeii în gospodărie - ea asigurînd mijloacele 
de existenţă (întoarcerea bărbaţilor ocupaţi cu vînătoarea era permanent sub semnul întrebării). 
Căsătoria (în sensul raporturilor dintre sexe) era exogamă - bărbatul fiind din afara ginţii-niamă, la 
moartea sa copiii rămîneau în această gintă, iar legăturile de sînge se stabileau în legătură cu un 
strămoş feminin. Raporturile sexuale fiind libere (heretism) era exclusă orice paternitate, descendenţa 
stabilindu-se în linie feminină. 

Trecerea de la ginta matriarhală la cea patriarhală a fost uneori interpretată ca un efect al 
dezvoltării ideilor religioase şi al introducerii unor zeităţi noi. Este ilustrativă în acest sens descrierea 
pe care Eshil o face: luptei dramatice între matriarhat şi patriarhat, în Orestia. 

Clitemnestra îşi ucide soţul - pe Agamemnon întors din războiul troian -din dragoste pentru 
amantul ei, Egist. Potrivit vechii credinţe Clitemnestra nu putea fi răspunzătoare de omor, pentru că 
"ea nu era înrudită prin sînge cu omul pe care-1 ucisese". Oreste, fiul ei, îl răzbună pe Agamemnon, 
omorînd-o pe Clitemnestra. Este urmărit de Eminii (apărătorul matriarhatului). Apolo şi Athena îl 
apără, iar Aeropagul îl achită. Astfel înving zeii noi, apărători ai patriarhatului. 

Trecerea la monogamic, ca efect al instaurării patriarhatului, este interpretată ca o violare a 
unei vechi porunci religioase (violarea dreptului celorlalţi bărbaţi asupra aceleiaşi femei). 

In realitate, trecerea la patriarhat îşi are cauzele sale sociale şi economice, determinate de 
schimbările importante produse: 

- dezvoltarea agriculturii; 
- dezvoltarea păstoritului, a meşteşugului; 
- dezvoltarea schimbului. 
Hegel considera că adevărata istorie începe odată cu apariţia statului şi dreptului, care 

întruchipează punctul cel mai înalt al culturii unui popor. 
"începutul adevărat, notează Hegel, şi prima fundaţie a statului constă în introducerea 

agriculturii, alături de introducerea căsătoriei, întrucît primul din aceste principii aduce cu sine 
prelucrarea solului şi o dată cu aceasta proprietatea privată exclusivă, reducînd viaţa rătăcitoare a 
sălbaticului care îşi caută în peregrinări existenţa, la stabilirea dreptului privat şi la siguranţa 
satisfacerii trebuinţelor; de aceasta se leagă şi limitarea raporturilor sexuale la căsătorie şi prin urmare, 
transformarea acestei legături într-o alianţă durabilă, universală în sine, tot astfel a nevoii subiective, în 
grija de familie şi a posesiunii în averea familiei." 

Cercetările efectuate de sociologi, istorici, antropologi, în comunităţi aflate pe treapta 
primitivă de dezvoltare au scos la iveală faptul că în aceste comunităţi relaţiile membrilor lor erau 
reglementate pe baza unor comandamente ce exprimau nevoile elementare ale vieţii în comun şi care 
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erau cuprinse într-un sistem de norme sociale. 
Practica îndelungată a acestor comunităţi a determinat apariţia unor tabu -uri, 

corespunzătoare aşa numitului sistem al totemismului de clan. (Totem -în limba dialectală algonkiană 
a pieilor roşii nord-americane însemna: rudă fratelui sau a surorii. Tabu - cuvîntul are ca sens iniţial: 
izolat, separat). 

La început totemismul a constituit o expresie a diviziunii naturale a muncii dintre comunităţi, 
contribuind la circulaţia fondului de alimente şi la reglementarea legăturilor dintre sexe (membrii unor 
ginţi, aparţinînd aceluiaşi totem nu se puteau căsători între ei). După credinţele totemice, cei din 
aceleaşi clanuri sau fratrii se considerau înrudiţi direct cu totemul lor (plantă, animal etc.). 

Acest sistem al totemismului de clan se apăra printr-un set de reguli (tabu-uri), care vizau 
cele mai diverse domenii ale vieţii sociale a comunităţii. Spre exemplu, se întilnesc reguli privind 
ocrotirea căminului, a conducătorilor, a bătrânilor, a copiilor, a armelor, a mijloacelor de muncă mai 
importante. Existau oprelişti (tabu-uri) cu privire la atingerea anumitor animale sau plante. Bolnavii, 
cadavrele, femeia în timpul menstruaţiei constituie, de asemenea, tabu. Unele reguli - oprelişti prezintă 
uimitoare similitudini cu normele cuprinse în coduri juridice. 

Ş chleiser (savant german), spre exemplu indică următoarea listă a tabuurilor sexuale, 
după ordinea lor de stricteţe: 

a) interzicerea incestului între frate şi soră (atit în realitate cît şi în mituri încălcarea ei are loc 
foarte rar); 

b) incestul cu mama (e socotit ca ceva nenatural şi de neînchipuit, nu se cunosc cazuri de 
acest fel); 

c) contactul sexual cu fiica, (nu e pedepsit cu pedeapsă prea mare, e considerat ca ceva 
reprobabil, sînt cunoscute multe cazuri); 

d) contactul sexual cu fiica surorii mamei (este rar întîlnit, e foarte reprobat şi ţinut 
întotdeauna în secret, dacă e descoperit, e grav pedepsit); 

e) contactul sexual cu sora soţiei (nu e socotit incest, totuşi o asemenea legătură, chiar dacă 
are loc sub forma poligamiei sau cu sora soţiei decedate, stârneşte o puternică repulsie, antipatie, 
dezgust); 

f) contactul cu soacra sau cu soţia fratelui (e condamnabil, dar nu este socotit incest). 
Este uimitoare asemănarea existentă între aceste reguli restrictive cu normele penale de mai 

tîrziu. 
Asemenea cercetări confirmau faptul, că regulile sociale sînt indispensabile oricărei forme de 

organizare socială: ele sînt determinate în mod necesar de evoluţia socială şi alcătuiesc un prim 
deziderat, o cerinţă a oricărei ordini. O seamă de savanţi consideră că aceste seturi de norme sociale 
alcătuiesc dreptul societăţilor primitive, alţii desprind din obiceiurile primitive dreptul primitiv, unii, 
cum ar fi polonezul Podgoreschi, vorbesc despre aceste norme ca despre un drept tradiţional etc. 

Pînă acum am stabilit faptul că este de esenţa oricărei comunităţi stabilirea pe cale normativă 
a unor criterii de comportament, în aşa fel ca comunitatea sa nu pună sub semnul întrebării însăşi 
existenţa sa. Râmîne de demonstrat dacă aceste norme au caracter juridic sau nejuridic? 

Sîntem de părerea că aceste norme sînt de natură obştească sau obişnuielnică, religioasă sau 
morală, neexistind în această fază istorică de dezvoltare un aparat special, care să le asigure din afară 
obligativitatea. Ele erau respectate ca deprinderi, forţa lor obligatorie fiind rezultatul unei reflectări în 
planul conştiinţei individuale a convingerii utilităţii lor. 

Sancţiunile, în cazul nerespectării opreliştilor stabilite în conţinutul normelor, erau aplicate 
de comunitate, primind chiar forma alungării din trib. Se practica răzbunarea sîngelui (dinte pentru 
dinte, ochi pentru ochi). 

In condiţiile schimbărilor sociale ce au avut loc în societatea gentilico -tribală se produc 
modificări în structura şi modul de funcţionare a puterii sociale şi a normelor ce asigurau eficienţa 
acestei puteri. 

Astfel - spre a ne menţine la exemplul Greciei - în epoca descrisă de Homer (aceea a 
democraţiei militare) se constată o treaptă de desprindere a organelor conducătoare de restul 
populaţiei. Conducătorii militari, datorită înmulţirii războaielor, cresc considerabil în importanţă; ei 
hotărăsc fără a mai consulta adunările obşteşti. După ce legendarul rege Teseu a luat conducerea unică 
a Atenei prin unirea triburilor, Solon împarte populaţia ateniană în 4 clase, după avere, în timpul lui 
Clistene ultimele resturi gentilice sînt nimicite, iar cetăţenii sînt împărţiţi pe baza criteriului strict 
teritorial (100 distincte comunale numite demosuri). Apare astfel statul - organism de conducere ce-şi 
stabileşte legături de altă natură (teritorială şi nu de sînge) cu cetăţenii. 
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Încă pe treapta înaltă a dezvoltării societăţilor gentilice, paralel cu trecerea la agricultură şi 
creşterea vitelor, are loc o diferenţiere a intereselor sociale, diferenţiere ce s-a reflectat şi în plan 
normativ. Astfel o serie de norme obişnuielnice sînt preluate şi adaptate noilor interese (privind 
situaţia prizonierilor de război transformaţi în sclavi, situaţia datornicilor, transmiterea prin moştenire 
a bunurilor etc.). 

Alături de preluarea unora dintre vechile norme de obicei şi sancţionarea lor (recunoaşterea 
lor) ca norme statale, dreptul apare şi sub forma unor legi noi, edictate de noua putere, în acelaşi timp, 
societatea a continuat să creeze reguli sociale (obişnuielnice. morale, religioase) care coexistau cu 
regulile juridice. Deci, dreptul nu înlătură celelalte norme sociale, el se alătură acestora, coexistă cu 
ele. Dreptul se desprinde treptat de morală şi obiceiuri, în condiţiile prefacerilor structurale din 
societate. 

Deci, dreptul s-a format, în primul rînd, prin preluarea cu un scop nou a unor reguli vechi 
gentilice de conduită. Aceste reguli nescrise aveau să alcătuiască dreptul obişnuielnic sau cutumiar, a 
cărui respectare miza pe aplicarea unor sancţiuni statale. 

Geneza dreptului se leagă în al doilea rină, de crearea nemijlocită a unor norme noi, 
reprezentind dreptul scris, fapt ce a rezultat din instituirea directă a normelor de conduită prin acte 
normative: edicte, legi etc. Acestea consacrau norme avînd ca obiect vînzarea - cumpărarea, 
împrumutul, modul de organizare a statului (Codul lui Hamurappi în Babilon, Legile lui Mânu în 
India, Legea celor 12 table la romani). Deşi norme ale dreptului cutumiar mai persistau în unele 
legiuiri scrise, acestea vor cuprinde treptat norme absolut noi, detaşîndu - se de cutume şi venind chiar 
în contradicţie cu obiceiul juridic . 

A treia modalitate de constituire a dreptului ţine de evoluţia structurii statului în direcţia 
specializării organelor sale şi constă în formarea normelor juridice prin soluţiile formulate de 
judecători cu ocazia proceselor. Aceste soluţii, în situaţii cînd nu există un text de lege, devin 
obligatorii pentru judecătorii, care ulterior aveau de rezolvat cazuri asemănătoare. Aceste soluţii 
dobîndeau practic forţa unei legi. 

în concluzie putem sublinia faptul că în epoca comunei primitive, de înjghebare a 
colectivităţilor umane, în societăţile arhaice, concomitent cu primele forme de organizare în familie, 
gintă, trib, au apărut evident în mod spontan şi primele norme în forme rudimentare ce s-au impus 
treptat ca deprinderi, obiceiuri, tradiţii, în respectarea lor era interesată întreaga colectivitate, deoarece 
numai ea putea supravieţui. Aceste reguli de comportare aveau un caracter complex, fiind puternic 
impregnate de aspectul mistic, religios. Asigurarea respectării lor era dată atit de motivaţii interne 
moralo-religioase, mistice, cît şi măsurile sancţionării luate de colectivitate şi conducerea acesteia: 
şefii de familie, conducătorii ginţilor şi triburilor. Şeful de trib era în acelaşi timp şi conducător militar 
ce se evidenţia şi prin calităţile sale fizice în conflictele şi războaiele intertribale. 

Normele de conduită au evoluat, perfecţionîndu-se şi adaptîndu-se stadiului dezvoltării 
sociale. Aşa, bunăoară, iniţial sancţiunea ce se aplică pentru violarea gravă a normelor de convieţuire 
era răzbunarea sîngelui, treptat s-a trecut la sancţiunea expulzării din gintă sau trib, pentru ca apoi, 
odată cu apariţia unui produs suplimentar peste nevoile de consum, să fie introdusă sancşiunea sub 
forma răscumpărării materiale. 

între aceste norme se poate explica că apar şi germenii dreptului, a normelor juridice, care 
încep să se distingă de celelalte norme, mai ales prin natura mai deosebită a obligativităţii respectării 
lor, prin recurgerea la forţa coercitivă a puterii publice, ce se înjghebează şi ea ca ceva distinct, fără de 
autoritatea morală a şefului familiei, bunăoară. 

Apariţia şi formarea dreptului este, de bună seamă, un proces complex, căruia nu i se poate 
stabili o dată precisă de naştere, iar normele din această perioadă a începuturilor societăţii omeneşti 
suit încă destul de difuze, împletite cu multitudinea de obiceiuri, datini, practici religioase etc. Ele sînt 
studiate în special de etnologia juridică. 

3.6. Primele legiuiri (monumente legislative) intrate în istoria dreptului. 
Constituirea dreptului ca o entitate conturată se poate spune că are loc o dată cu constituirea 

puterii publice ca putere de stat în ţările Orientului Antic ca şi în antichitatea greco-romană. Atunci 
apare, alături de normele obişnuielnice, cutumiare, şi dreptul scris, ilustrat şi de anumite acte 
normative - adevărate monumente legislative intrate în istoria dreptului şi culturii umane cum au fost: 
Codul lui Hammurabi în Mesopotamia (Babilon), Codul lui Mânu'în India, Legile lui Moise 
(Decalogul) la evrei, Legite lui Solon la greci sau legea celor XII table, la romani. 

Asupra condiţiilor, a momentului apariţiei dreptului, profesorul francez Maurice Duverger 
arată că dreptul apare cînd oamenii dintr-un grup social încearcă să regleze raporturile dintre ei printr-
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un echilibru între avantajele şi dezavantajele pe care le trage fiecare din aceste raporturi, echilibru între 
produsele de schimb, între daune şi reparaţii, între răul pricinuit colectivităţii şi sancţiunea aplicată 
autorului; dreptul se defineşte prin natura sancţiunilor aplicate în caz de violare a normelor. 

Filozofiil german Helmut Coing scrie că dreptul - conceput in punct de vedere filozofic - 
apare pe aceea treaptă istorică cînd omul nu mai este subordonat normelor stabilite de familie, clan, 
trib, cînd personalitatea individului iese la suprafaţă, cînd relaţia bazată pe legătura de sînge îşi pierde 
autoritatea . Doctrina marxistă care absolutizează în mod unilateral natura de clasă a dreptului, 
consideră că aceasta nu a existat în comuna primitivă deoarece nu existau clase antagoniste şi, deci, ar 
fi apărut numai o dată cu împărţirea societăţii în clase (proprietari de sclavi şi sclavii), ca expresie a 
voinţei şi intereselor claselor dominante. De altfel, mergînd pe linia aceluiaşi raţionament, se susţinea 
că în comunism, odată cu dispariţia societăţii în clase, va dispare şi dreptul precum şi statul. 

Deci, după cum s-a vorbit constituirea dreptului are loc în ţările Orientului Antic. 
Am amintit mai sus că printre primele coduri de legi (adevărate monumente juridice) se 

menţionează Codul lui Hamurabi (Babilon), "Legile lui Mânu" (India), Codul lui Mu (China). 
Codul lui Hamurabi, descoperit în 1901, cuprinde 282 articole. Acest cod edictat cu 2000 de 

ani înainte de Cristos, conţine atît norme cu caracter strict juridic, cît şi norme morale, religioase. In 
consideraţiile de principiu, legiuitorul din Babilon statuează faptul că Legea trebuie să aducă binele 
poporului, trebuie să oprească pe cel tare de a vătăma pe cel slab. 

Legile lui Mânu, cuprind 5370 versuri şi au fost edictate de către Brahmani printr-o 
îndelungată contribuţie colectivă. Legile sînt necesare pentru că ele conţin pedepse, acestea fiind 
instrumentul cel mai important al regelui în îndeplinirea misiunii sale esenţiale - dreptatea. "Pedeapsa 
cîrmuieşte omenirea şi o protejează", iar duhul pedepsei este considerat ca fiul lui Dumnezeu, ca un 
ocrotitor a tot ce este împlinitor al justiţiei. 

în Europa primele legiuiri consemnate documentar sînt: Legile lui Licurg în Sparta (sec. X-
IX î.e.n.), Legile lui Dracon şi Solon în Athena (sec. VI-V î.e.n.), Legea celor XII table la romani (sec. 
V î.e.n.), Legea salică la franci (sec. V-VI). 

După cum se observă, istoria dreptului se pierde în negura timpului. Dreptul este unul din 
produsele minţii şi experienţei umane cu vechime respectabilă şi cu o rezistenţă în timp demnă de 
misiunea sa civilizatoare, de scopul său, intim corelat cu sensul general al fiinţării omului în societate. 

Dimensiunea istorică a dreptului conferă acestuia prestigiu şi autoritate, îl aşează alături de 
creaţiile cu largă rezonanţă social-umană. 

Hegel, nota aît de frumos: „Soarele ca şi plantele au şi ele legile lor, dar ele nu le cunosc. 
Prin faptul că dreptul se instituie şi că el este cunoscut se înlătură tot accidentalul simţirii, al opiniei 
subiective, forma răzbunării, a milei, a egoismului, şi numai astfel îşi dobîndeşte dreptul determinaţia 
sa adevărată şi ajunge la cinstea care i se cuvine.". 

 
3.7. Tipul istoric de drept. 
în general, ştiinţa juridică cunoaşte două abordări cu privire la gruparea sau clasificarea 

dreptului; prima, bazată pe anumite caracteristici ale conţinutului şi formei dreptului, îl grupează în 
mari "sisteme" sau "familii", a doua întemeiată pe criteriul cronologic, istoric îl grupează în "tipuri" de 
drept 

In teoria dreptului comparat s-a generalizat, cu unele diferenţieri de nuanţe, clasificarea 
dreptului, făcută de profesorul francez Rene David, în mari "sisteme" sau "familii" în funcţie de 
comunitatea limbajului, a izvoarelor sau ţinînd seama de principiile filozofice promovate. Astfel, pe 
baza acestor criterii, sistemele de drept sînt clasificate după cum urmează: 

familia sau sistemul romano-germanic sau continental, caracterizat prin descendenţa sa 
romană şi forma de exprimare predominantă m legi şi tendinţă de codificare, cum este dreptul francez, 
cel german, cel spaniol etc.; 

familia sau sistemul de common-law (specific pentru Anglia, SUA, alte ţări ce au urmat 
exemplu englez) în care predomină forma necodificată, cutumiară şi jurisprudenţială bine înţeleasă de 
legile scrise; 

în sfîrşit, în a treia familie a fost inclus dreptul socialist, din URSS şi alte ţări; 
Mai există o grupare a sistemelor filozofice sau religioase de drept (sau tradiţionale) unde s-

ar încadra sistemul islamic, sistemul chinez tradiţional (înainte de proclamarea Republicii Populare 
Chineze). Unii autori au redus toate aceste sisteme la trei grupe: 

occidentale, socialiste şi religioase. 
Clasificarea propusă de R. David nu este lipsită de interes şi valoare practică. 
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Sistemele de drept de tradiţie romanică (familia dreptului romano-germanic) sînt rezultatul 
recepţionării dreptului roman (în Europa şi în alte părţi ale lumii). 

Caracteristica acestor sisteme constă în faptul că în cadrul lor s-a procedat de timpuriu la 
codificări, păstrîndu-se ca izvoare formale şi jurisprundenţa şi cutuma. O puternică influenţă a 
exercitat în această familie dreptul civil francez, cu monumentul său, Codul Civil napoleonian (1804), 
cod introdus şi în Belgia, Luxemburg, Germania şi Italia. 

Familia dreptului anglo-saxon a fost creată în Anglia, fiind în vigoare azi în această ţară, 
precum şi în SUA, Austria, Noua Zeelandă, India. Sistemul Common - Law, opus celui de tradiţie 
romanistă este, în sens strict, alcătuit din precedente judecătoreşti (hotărîri judecătoreşti ce devin 
obligatorii nu numai în speţele pentru care au fost pronunţate, ci şi în cazuri ce urmează a fi soluţionate 
de instanţele inferioare), în materie constituţională, este cunoscut faptul că Marea Britanic nu are 
constituţie, în înţelesul de act fundamental unic, care să cuprindă normele ce reglementează 
organizarea ei politică. 

Constituţia Marii Britanii este formată din mai multe categorii de norme juridice cuprinse în 
dreptul statuar (Statutory Law), dreptul judiciar (common Law), obiceiul constituţional (ca drept 
nescris, alcătuit din uzanţe), în această materie dreptul statuar ocupă o poziţie de frunte, fiind alcătuit 
din: Magna Charta Libertatum, Habeas Corpus, Bilul drepturilor ("Bibliile constituţiei engleze"), ca şi 
din acte constituţionale mai noi (Actul despre Parlament, Statutul de la Westminster etc.). 

Cît priveşte clasificarea pe tipuri de drept, teoria marxistă, pornind de la teza caracterului 
exclusiv de clasă a dreptului, vorbeşte de patru tipuri de drept - sclavagist, feudal, burghez şi socialist 
(proletar). 

Pornindu-se de la criteriul evoluţiei istorice a dreptului s-ar putea distinge ca tipuri istorice 
de drept după dreptul incipient din comuna primitivă, dreptul antic, (cu unele grupe ca: dreptul 
oriental, dreptul greco-roman); dreptul medieval (cu unele grupe prin care s-ar distinge dreptul 
european (de origine romano-gennanică şi common law), dreptul islamic, indian, chinez), întregul 
drept medieval este marcat de aspectul religios şi tradiţional; dreptul modern, (caracteristic instaurării 
economiei capitaliste, liberale, de piaţă); dreptul contemporan care, deşi are sau tinde să aibă unele 
trăsături comune, mai ales datorită influenţei tot mai pronunţate a dreptului internaţional cu principiile 
sale, se diferenţiază în mai multe grupe, unele din ele corespunzătoare sistemelor sau familiilor de 
drept amintite in clasificarea precedentă. Astfel, am putea diferenţia următoarele grupe: dreptul 
societăţilor democratice cu economie de piaţă în care se include dreptul din fostele ţări socialiste, 
aflate în faza de tranziţie spre democraţie şi statul de drept; dreptul socialist, aflat în ţările unde se mai 
menţine sistemul socialist; dreptul ţărilor în curs de dezvoltare sau a lumii a III-a care mai păstrează 
puternice elemente tradiţionale şi religioase, cum este, bunăoară, dreptul islamic, dreptul budist sau 
hindus. 

O mare clasificare a societăţii omeneşti distinge, după societatea holistică, trei tipuri de 
societăţi: preindustriale, industriale şi postindustriale. Dar nici un tip de societate nu este omogen, pur. 
în afară de faptul că evoluţia nu este aceeaşi în toate ţările, în cadrul unei societăţi dintr-o ţară putem 
întîlni elemente ce aparţin altui tip (de pildă, elementele specifice societăţii industriale şi 
postindustriale). Tot astfel, între tipurile istorice de drept nu este o ruptură, dimpotrivă, în dezvoltarea 
sa, dreptul păstrează multe elemente de continuitate, avînd constante prezente de-a lungul mai multor 
epoci istorice. Aşa se explică, de pildă, persistenţa în dreptul contemporan a unor categorii juridice 
apărute în dreptul roman sau influenţa puternică a dreptului islamic într-o serie de ţări afroasiatice. 

Dezvoltarea puternică a relaţiilor şi colaborării internaţionale, existenţa mijloacelor modeme 
de comunicaţii care practic au anulat distanţele pe Tera, fac posibilă şi necesară apropierea şi 
influenţarea reciprocă a sistemelor de drept din toate ţările existente astăzi pe glob. Cu atit mai mult 
are loc o apropiere mergînd pînă la unificare între sistemele de drept ale ţărilor cuprinse în diferite 
forme de colaborare internaţională, cum este, bunăoară, Comunitatea Economică Europeană care a dus 
şi la naşterea unui sistem propriu de drept denumit dreptul comunitar. 

 
3.8. Esenţa, conţinutul si forma dreptului 
Ca orice fenomen, dreptul este unitatea unor laturi calitative şi cantitative. Determinarea 

conceptului dreptului prin prisma categoriilor filozofice de esenţă, conţinut şi formă, implică efortul de 
subliniere a trăsăturilor şi determinărilor calitative fundamentale ale dreptului, precum şi efortul de 
sesizare a modalităţilor specifice de organizare internă şi externă a conţinutului. 

în general esenţa unui fenomen reflectă unitatea laturilor, trăsăturilor şi raporturilor interne 
necesare, relativ stabilite care constituie natura lăuntrică a fenomenului şi o fixează într-o clasă de 
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fenomene înrudite. 
A cerceta esenţa dreptului înseamnă a pătrunde înăuntrul său, a sesiza legăturile intime care-i 

conferă o relativă stabilitate, a identifica legăturile interne. 
Observaţiile cele mai vechi asupra însuşirii lucrurilor au conturat ideea de calitate pe care 

Aristotel o definea ca fiind "deosebirea substanţei" adică ceea ce deosebeşte corpurile între ele. Deci, 
putem defini calitatea ca o însuşire a sa de a fi o determinare internă, proprie obiectului de a fi o 
graniţă care delimitează un obiect de altul, un fenomen de altul. 

Care este această calitate a dreptului? Din multitudinea determinărilor calitative ale dreptului 
se desprinde o calitate principală, care exprimă calitatea întregului, determinarea lui internă, aceasta 
este calitatea juridică a voinţei şi interesului care prezidează în apariţia normelor dreptului şi care 
asigură un anumit echilibru în desfăşurarea raporturilor interumane. 

Oricîte modificări va suferi un sistem juridic, prin orice stări va trece, această calitate 
principală va rămîne neschimbată. 

In drept rolul voinţei are o dublă semnificaţie: este vorba, mai întii de rolul voinţei generale 
(a grupurilor sociale sau a întregii societăţi), determinată de anumite interese şi care tinde să se 
oficializeze prin intermediul activităţii statale (cremd dreptul de stat) şi apoi, de voinţa individuală, m 
procesul aplicării dreptului. 

Voinţa este o categorie psihologică, ea reprezintă acel proces psihic prin care se înfrmg 
anumite obstacole, prin acţiuni orientate către realizarea unui anumit scop, propus în mod conştient. 
Aici se are în vedere voinţa generală, ce se exprimă în cutume sau legi şi care tinde să-şi subordoneze 
voinţele individuale, avînd la origine conştiinţa generalizată. 

Ideea existenţei unei asemenea voinţe generale o întilnim în concepţia contractualismului. 
Elaborînd teza că înainte de starea socială oamenii au trăit în stare de natură (cea mai fericită, după 
Rousseau, în care omul era pentru om zeu - homo hornmi deus - sau, dimpotrivă, cea mai nenorocită, 
după Hobbes, în care omul era pentru om lup - homo honini lupus), confractualismul consideră că vine 
o vreme cînd forţele individuale ale fiecărui nu mai erau suficiente, fiind necesară depăşirea stării de 
natură şi intrarea în stare de societate, impunîndu-se o nouă organizare a forţelor existente. 

Neputihd crea forţe noi, oamenilor le rămînea doar posibilitatea formării, prin agregaţie a 
unei sume de forţe concentrice care să asigure rezistenţa necesară conservării individului. Pentru ca 
asocierea să fie eficace, trebuia, exact ca într-un contract, să se menţină şi forţa şi libertatea fiecăruia 
dintre asociaţi. Asemenea formă de asociere avea ca scop apărarea şi protejarea, cu toată forţa comună, 
a persoanei şi avutului fiecărui asociat. 

"Fiecare din noi, - spunea J. J. Rousseau în Contractul social, - pune în comun persoana sa şi 
toate puterile sale sub conducerea supremă a voinţei generale şi mai privim pe fiecare membru ca parte 
individuală a totului". 

Voinţa generală, în concepţia lui Rousseau, nu este suma tuturor voinţelor, ci numai a celor 
ce concordă în vederea asociaţiei. 

Dreptul, ca şi statul, apar în această concepţie ca produse ale voinţei, ca forme necesare ale 
vieţii în comun, în drept se exprimă poziţia şi interesele generale ale grupurilor şi structurilor sociale. 

Hegel considera că voinţa generală, ca voinţă a statului, este superioară voinţei individuale şi 
mai puternică decît ea fiind - pentru aceasta - o formă mai malta a libertăţii şi o treaptă superioară a 
spiritului. 

Constituind esenţa dreptului, aceasta voinţă generală oficializată (devenită voinţă juridică, 
exprimată în legi sau apărată de stat) trebuie privită ca o unitate de momente sociale şi psihologice. 
Voinţa juridică se numără printre elementele componente ale conştiinţei juridice. Fără a se identifica 
cu conştiinţa juridică, voinţa reprezintă o parte activă a acesteia. 

După cum am mai sublimat, omul acţionează într-un mediu social şi natural determinat, iar 
în acest mediu dreptul "programează libertatea sa de acţiune, fiind, în reguli stabilite pe cale oficială 
sau desprinse printr-o îndelungată convieţuire, etaloane de conduită. Presiunea legilor sociale 
determină o încorsetare a "libertăţii absolute" de manifestare a omului, statornicindu-i anumite praguri, 
un anumit plafon de comportament. 

Asemenea note caracteristice alcătuiesc substanţa dreptului, calitatea sa esenţială, fiind 
întîlnită invariabil în orice sistem juridic. 

Dreptul nu poate rămîne doar în stare de voinţă. Raţiunea sa practică, legăturile sale cu 
interesele fundamentale ale oamenilor şi ale structurilor sociale de bază imprimă dreptului trăsături de 
eficienţă mult mai pronunţate în comparaţie cu alte seturi normative (morale, obişnuielnice etc.). 

Perceptele dreptului îşi găsesc concretizarea în elementele de conţinut şi formă ale acestuia. 
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Conţinutul dreptului îl constituie ansamblul elementelor, laturilor şi conexiunilor care 
formează conturul voinţei şi intereselor sociale. Conţinutul dreptului trebuie privit în multitudinea 
elementelor sale alcătuitoare, a proceselor care-i dau fiinţă specifică, a conexiunilor multiple pe care le 
stabileşte. 

Vorbind de conţinut, ne raportăm la două planuri şi anume, conţinutul normativ şi conţinutul 
social, ca două laturi, elemente, conexiuni diverse ale conţinutului dreptului. 

Deci conţinutul dreptului are ca latură componentă sistemul normelor juridice (lucrul ce-i 
determină pe unii autori să vorbească despre conţinutul normativ al dreptului). Conţinutul normativ 
relevă însăşi conduita sau comportamentul prescris de normele juridice, adică ce drepturi şi obligaţii 
concrete au oamenii în anumite împrejurări. Conţinutul social caută să explice de ce, care este motivul 
că într-un stat, în anumite condiţii sînt prevăzute anumite reglementări . Conţinutul social al dreptului 
este dat de scopul, de voinţă şi interesele pe care dreptul le exprimă şi le consacră, în principiu, dreptul 
exprimă voinţa şi interesele deţinătorilor puterii de stat. "Dreptul este forma în care statul îşi 
organizează, prin constrîngere, asigurarea condiţiilor de viaţă ale societăţii, spunea cunoscutul jurist 
german din a doua jumătatea a secolului nouăsprezece Rudolif von Jhering,- pentru care scopul este 
creatorul întregului drept". Nu poate fi ocolit faptul că în spatele legiuitorului stau interese, scopuri ale 
forţelor sociale ce deţin puterea în societatea respectivă, adică categorii sau clase sociale, partide 
politice, grupe de presiune, organizaţii sociale, civice, care în funcţie de ponderea ce o au in raportul 
de forţe, în competiţia dintre organizaţiile guvernamentale şi opoziţie, impun o anumită reglementare, 
întrucît explicarea esenţei şi conţinutului dreptului ţine de problematica generală filozofică a dreptului, 
răspunsurile date sînt şi în funcţie de curentul sau şcoala filozofică respectivă (şcoala normativistă şi 
şcoala sociologică a dreptului). 

Cercetarea actuală a conţinutului dreptului (în lucrări de teorie, filozofie şi sociologie a 
dreptului) este puternic marcată de tendinţa explicării şi conceperii dreptului în sensul cuprinderii 
factorilor complecşi - normativi şi sociali, - care poate oferi răspunsuri modului activ în care nevoile 
schimbătoare ale societăţii îşi găsesc exprimare în drept. 

Cît priveşte forma dreptului, cercetările ştiinţifice scot la iveală faptul că studiul conţinutului 
nu poate fi desprins de cel al formei sale. 

Dacă analizăm dreptul de sine stătător, el ne va apare într-o unitate a conţinutului şi formei 
sale. Din această perspectivă se poate vorbi despre o formă internă şi una externă. 

Forma internă a dreptului este chiar interacţiunea ramurilor dreptului (sistemul dreptului), 
gruparea normelor juridice pe instituţii şi ramuri. 

Forma exterioara (externă) poate fi analizată din mai multe puncte de 
vedere: 
a) din punct de vedere al modalităţilor de exprimare a voinţei legiuitorului - izvoarele 

dreptului; 
b) din punctul de vedere al modalităţilor de sistematizare a legislaţiei -codificări, încorporări 

etc.; 
c) din punctul de vedere al modalităţilor de exprimare a normelor de drept în felurite acte ale 

organelor de stat - legi, decrete, hotărîri etc. 
(Diferitele aspecte ale formei dreptului vor face obiect de analiza în continuare, cînd vom 

studia izvoarele dreptului, sistematizarea dreptului, tehnica juridică). 
Deci, în concluzie putem spune, că prin forma dreptului se are în vedere modul de exprimare 

a normelor juridice. Aici se disting forma internă a dreptului dată de exprimarea sa în ramuri şi 
instituţii juridice şi forma externă, dată de felul cum sînt exprimate normele juridice, de haina pe care 
o îmbracă ca legi, decrete, hotărîri ş.a. denumite şi izvoare ale dreptului, întreaga problematică a 
formelor dreptului va fi analizată într-un capitol distinct al cursului. 

 
3.9. Factorii de configurare a dreptului 
Cercetarea analitică a factorilor de configurare a dreptului ţine cont de toate caracteristicile 

participării omului la viaţa socială, de corelaţiile cu mediul natural şi social. Ideea existenţei unor 
factori exteriori complecşi care exercită influenţă asupra dreptului s-a conturat în perspectiva admiterii 
caracterului evolutiv al dreptului, a progresului juridic. 

Plecînd de la examinarea rolului acestor factori, acestea suit grupaţi în următoarele categorii: 
a) cadrul natural 
b) cadrul istoric 
c) cadrul social-politic 
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d) cadrul social-economic 
e) cadrul cultural-ideologic 
f) factorii umani 
g) factorul internaţional etc. 
a) Cadrul natural - factor de configurare a dreptului, în toate componentele sale - mediul 

geografic, factorii biologici, fiziologic, demografici - aceşti factori influenţează dreptul. 
Mediul geografic reprezintă un ansamblu de factori care influenţează viaţa socială, 

dezvoltarea economică, posibilităţile dezvoltării politice etc. Necesitatea stabilirii corespondenţei 
legilor cu mediul înconjurător a fost intuită de multă vreme în gîhdirea politico-juridică. 

"Legile, - nota Montesquieu, - trebuie să fie potrivite cu condiţiile fizice ale ţării; cu clima - 
rece, caldă sau temperată - cu calitatea solului, cu aşezarea, cu întinderea sa..." 

Prezentarea exagerată a rolului factorilor demografici şi biologici s-a soldat cu susţineri 
absurde, rasiste, ce au alimentat conţinutul unor legislaţii retrograde, antiumamste. 

Contestând asemenea exagerări, avem în vedere în acelaşi timp faptul, că dreptul nu poate să 
nu fie influenţat de acţiunea mediului fizic în care oamenii urmăresc să-şi valorifice anumite interese şi 
drepturi. Condiţiile fizice, apar in faţa legislatorului, ca obiect al reglementării, miluenţînd şi soluţiile 
juridice. 

De exemplu: măsurile legislative pentru completarea poluării mediului, regimul juridic al 
terenurilor agricole, regimul juridic al spaţiului aerian, regimul juridic al mării teritoriale etc. 

Factorul demografic de asemenea exercită influenţă asupra reglementărilor juridice. Sînt. 
cunoscute măsurile de limitare a creşterii demografice şi invers, măsuri de stimulare a relaţiilor şi 
mentalităţilor cuplului conjugal faţă de descendenţa finală (investiţia demografică). 

Diversele împrejurări naturale (evenimente), care nu depind de voinţa omului, pot, prin 
voinţa legii, constitui cauze de naştere, modificare sau stingere a raporturilor. Asemenea evenimente 
sînt naşterea, moartea, curgerea ireversibilă a timpului, calamităţi naturale etc. Curgerea timpului 
poate, spre exemplu consolida juridic sau stinge un drept, un cutremur poate provoca un raport juridic 
de asigurare de bunuri. 

Manifestarea factorilor naturali nu înseamnă în mod automat prezenţa unor consecinţe 
juridice. Acţiunea lor este totdeauna corelată unui interes social. 

b) Cadrul istoric, etnic, naţional are in vedere condiţiile istorice şi particularităţile emico-
naţionale ale populaţiei. De pildă, existenţa unei populaţii cu o structură etnică omogenă, prezenţa 
minorităţilor etnice şi naţionale a populaţiei, componenţa multietnică şi naţională a populaţiei, toate îşi 
spun cuvîntul intr-un fel sau altul şi asupra dezvoltării dreptului; 

c) Cadrul social-politic influenţează dreptul constituindu-se ca un factor de configurare cu o 
acţiune specifică. 

Acest factor de configurare are o componenţă complexă a cărei funcţionare conjugată nu 
poate rămîne în nici un sistem de drept fără urmări. Economicul, politicul, ideologicul, culturalul - au 
o influenţă puternică asupra dreptului. 

Un element component al cadrului social-politic este factorul economic (condiţiile materiale 
ale societăţii), care-şi impune autoritatea sa asupra celorlalte componente. 

d) Cadrul social-economic este determinat de nivelul economiei, formele de proprietate, 
structurarea societăţii în diferite clase sau categorii sociale şi profesionale etc. Efortul depus azi în 
Republica Moldova pentru crearea cadrului legislativ al reformei economice este cea mai elocventă 
dovadă a înrîuririi dreptului de cerinţele transformărilor economice. Teoria marxistă abordează această 
problemă prin raportul dintre bază, structura economică a societăţii considerată ca factor hotărîtor, 
minimalizînd rolul celorlalţi factori extraeconomici, şi suprastructură ideologică (inclusiv dreptul) ca 
element derivat, subordonat, cu un rol mai redus în dezvoltarea socială. Se constată însă că între 
economie şi drept există o interdependenţă şi o influenţare reciprocă, iar pe măsura dezvoltării istorice, 
în societatea contemporană rolul dreptului în reglementarea relaţiilor sociale, inclusiv a celor 
economice, sporeşte etc. Sistemul politic este de asemenea un factor tot mai important de configurare a 
dreptului. Schimbarea sistemului politic, bunăoară, cu consecinţele sale asupra tuturor ramurilor 
dreptului şi mai ales, asupra celui constituţional, (de pildă, reglementarea instituţiei "drepturilor 
omului" în fostele ţări socialiste după răsturnarea regimurilor autoritare, dictatoriale). 

e) Cadrul cultural - ideologic (creaţia spirituală, ideologică, religia, cultura m general) are o 
înrâurire semnificativă asupra reglementărilor juridice. Nu trebuie scăpat din vedere faptul că dreptul 
însuşi, în măsura în care exprimă năzuinţele poporului, este un element de cultură. 

Asupra dreptului exercită influenţă şi structurile organizatorice ale societăţii. Nu avem în 
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vedere doar structurile politice oficiale - statul în primul rînd - ci şi grupurile de interes, grupurile de 
presiune politică -structurii sociale nestatale. 

Un grup de interes este orice structură grupată, care, pe baza uneia sau a mai multor atitudini 
comune transmite scopuri celorlalte grupuri din societate în vederea stabilirii, menţinerii sau 
intensificării formelor de comportament care sînt implicate în atitudini comune. 

Asemenea grupuri, bazate pe un sistem de interacţiuni stabile acţionează pentru 
maximalizarea intereselor membrilor săi. Ele fac publice cauzele pe care le apără, sprijină sau resping 
candidaturi la alegeri, dezbat proiecte de legi, influenţează legislativul prin tacticele lobby-ulul. 

O puternică influenţă socială exercită grupurile de presiune. Alături de partidele politice - 
institute specifice ale vieţii sociale - aceste grupuri influenţează cu o forţă crescîndă jocul politic. 

Deşi în statutele lor afirmă că nu doresc puterea, ci doar vor s-o influenţeze, grupurile de 
presiune sînt o prezenţă tot mai activă. Aceste gropari de tip asociativ, asociază indivizi pe baza 
diviziunii muncii (profesia, sectorul de activitate), sau îşi recrutează membri în cadru diferitelor 
Corporaţii (uniunea consumatorilor, asociaţii de femei, de tineri etc.). 

Mijloacele de acţiune ale grupurilor de presiune sînt: propaganda, jocul de influenţă şi 
acţiunea directă (greva, blocarea străzilor etc.). 

Cele cîteva exemple atestă faptul, că influenţa acestor comportamente ale cadrului social-
politic - grupările sociale fundamentale, structurile economice, sistemul de organizaţii şi instituţii etc. - 
fac ca dreptul să se raporteze în fiecare moment al existenţei şi acţiunii sale la acest cadru. 

f) Factorul uman reprezintă zona centrală de interes pentru orice legislator. Reglementînd 
comportamentul oamenilor în cadrul unor categorii diverse de raporturi sociale dreptul se raportează 
permanent la prezenţa omului în societate, la capacitatea sa de a influenţa şi chiar de a transforma 
socialul. 

De la naştere, omul parcurge un proces complex şi îndelungat de socializare, proces care 
semnifică integrarea sa în societate, învăţarea modului social de existenţă, subordonarea faţă de 
regulile de conduită, prescrise prin normele sociale. Socializarea implică procesul de devenire umană a 
individului, însuşirea regulilor de convieţuire socială. 

Viaţa dreptului se desfăşoară într-un cadru social-uman. în principiu, nimic din ceea ce este 
social nu poate scăpa, dreptului. Dimensiunea umană a dreptului priveşte, înainte de orice, drepturile 
esenţiale ale individului: ("drepturile fundamentale"), dreptul care garantează egalitatea deplină a 
tuturor oamenilor, posibilitatea lor de manifestare nestingherită în temeiul demnităţii şi libertăţii, 
pentru că omul după natura sa, este'o fiinţă demnă şi liberă. 

g) Un alt factor este factorul internaţional, situaţia internaţională a ţării respective, raporturile 
cu vecinii, cu comunitatea internaţională care influenţează de asemenea asupra dreptului. Toţi aceşti 
factori îşi au felul lor, într-o măsură mai mare sau mai mică, în elaborarea reglementărilor juridice. 
Semnificativă din acest punct de vedere este analiza diverşilor factori în elaborarea dreptului actual în 
Moldova, competiţia politică pentru a determina adoptarea unor reglementări juridice în economie, în 
organizarea sistemului politic, în învaţămînt, cu privire la statutul persoanei ş. a., în făurirea dreptului 
unei societăţi democratice. 

 
3.10. Dreptul şi valorile sociale. 
Studiul factorilor de configurare a dreptului nu poate fi complet fără cercetarea valorilor 

sociale pe care le urmăreşte societatea respectivă şi în slujba cărora urmează să acţioneze 
reglementările juridice. Studiul valorilor formează un capitol important al ştiinţei dreptului denumit 
axiologia juridică. 

Diferitele curente şi şcoli juridice din antichitate şi pînă în prezent au căutat să explice şi să 
fundamenteze reglementările şi instituţiile juridice în numele unor concepte generale apreciate ca fiind 
valori deosebite pentru societate, ca bunăoară, justiţia, binele comun, securitatea juridică, egalitatea, 
libertatea, proprietatea, progresul social sau esenţa umană ş. a. însăşi una din primele definiţii date 
dreptului de către Celsius "jus est are boni et aequi" (dreptul este arta binelui şi echităţii), se 
întemeiază pe o judecată de valoare. 

într-adevăr, prin natura sa dreptul implică în esenţa sa o apreciere, o valorizare a conduitei 
umane în funcţie de o anumită sau anumite valori, reprezentind finalitatea ordinii juridice, cum ar fi 
justiţia, binele comun, libertatea etc. 

Pentru înţelegerea corectă a problematicii valorilor în drept se impun unele precizări. 
Valorile nu sînt de natură strict şi exclusiv juridică. Dimpotrivă ele au o dimensiune mai 

largă de natură morală, politică, socială, în general. Deşi unele dintre ele pot fi regăsite în toate 
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sistemele de drept, că, de pildă, justiţia, totuşi specificul şi particularităţile istorice ale societăţii îşi pun 
amprenta asupra lor. Valorile sociale ale unei societăţi trebuie deduse primordial din filozofia (socială, 
politică, juridică) ce prezidează şi orientează forţele sociale din societatea respectivă. 

Este important de reţinut, pe de o parte, că legiuitorul în procesul de legiferare, ghidîndu-se 
după aceste valori, le transpune în normele juridice, iar pe de altă parte, odată "legiferate", aceste 
valori sînt apărate şi promovate în forma specifică reglementării juridice. Norma juridică devine atit un 
etalon de apreciere a conduitei în funcţie de valoarea socială respectivă, cît şi un mijloc de asigurare a 
realizării exigenţelor acestei valori şi de predicţie a evoluţiei viitoare a societăţii. 

Valoarea incontestabilă ce defineşte finalitatea dreptului în concepţia celor mai de seamă 
gînditori încă din antichitate este justiţia. Conceptul deosebit de complex de justiţie a fost abordat, 
explicat şi definit de numeroşi gînditori - moralişti, filozofi, jurişti, sociologi. Aristotel, Cicero şi apoi 
Augustin şi Thomas d'Aquino pornesc în definirea acestora de la ideea de just, echitabil, idee înţeleasă 
în sensul de a-i da fiecăruia ceea ce i se cuvine (suum cuique tribuire). Renumitul jurist francez din 
prima jumătate a secolului XX - F.g Geny, mergînd pe aceeaşi idee arată că „regulile de drept vizează 
în mod necesar şi... exclusiv, de a realiza justiţia pe care o concepem cel puţin sub forma unei idei, 
ideea de just". Iar în continuare arată că „în fond dreptul nu-şi găseşte conţinutul său propriu şi specific 
decît în noţiunea de just, noţiune primară, ireductibilă şi indefinibilă, implicînd în mod esenţial nu 
numai preceptele elementare de a nu face rău, de a nu dăuna altei persoane, (neminem laedere) şi a-i 
da fiecărua ce-i al său dar şi gîndul mai profund al stabilirii unui echilibru între interesele conflictuale. 
în vederea asigurării ordinii esenţiale, menţinerii societăţii umane. Sub acest aspect justul se distinge 
cu uşurinţă, - continuă F. Geny, - de alte concepte de factură religioasă sau morală, bine, adevărat, 
divin". 

Referindu-ne la valorile sociale ale dreptului nostru, în prezent, este de subliniat că ele, 
desigur, decurg din idealurile Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova. Alături de justiţie 
asemenea valori sînt: democraţia, cu tot ceea ce implică ea - demnitatea umană, securitatea (siguranţa) 
juridică, statul de drept, proprietatea în formele ei multiple, societatea civilă, suveranitatea naţională. 
Prezentînd doar unele considerente cu privire la aceste valori, arătăm că:  

a) democraţia presupune necesitatea instaurării puterii liber alese a poporului în societate, 
asigurarea egalităţii, drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti în conformitate cu prevederile documentelor 
internaţionale, respectul persoanei umane, libera dezvoltare a personalităţii sale, omul în centrul 
preocupărilor, văzut ca scop nu ca mijloc; 

b) securitatea juridică presupune respectul drepturilor şi libertăţilor persoanei împotriva 
oricăror abuzuri, încrederea cetăţeanului că drepturile sale sînt respectate; 

c) statul de drept, apreciat ca valoare socială presupune instaurarea unei puteri bazate pe 
domnia legii, a justiţiei, principiilor separaţiei puterilor şi pluralismului politic. Fiecare dintre aceste 
principii sînt ele însele valori sociale; 

d) în legătură cu proprietatea, trebuie menţionată excluderea monopolului unei forme de 
proprietate şi a dominaţiei proprietăţii de stat, între formele multiple ale proprietăţii, afirmarea 
proprietăţii private, realizarea procesului de privatizare, făurirea economiei de piaţă, ca o necesitate a 
progresului societăţii noastre; 

e) societatea civilă este un concept tot mai des evocat, desemnează, în principiu, organizarea 
societăţii pe baze democratice, distincte de puterea politică; dezetatizarea într-un anumit sens a 
societăţii, înlocuirea dominaţiei politicului, a dominaţiei atotputernice a statului, care trebuie redus la 
dimensiunile sale fireşti, nu statul este în centrul atenţiei şi preocupărilor, ci cetăţeanul, dispunînd de 
drepturile sale fundamentale; 

f) suveranitatea naţională are în vedere asigurarea dreptului fundamental al poporului de a-şi 
determina singur modul de organizare şi de viaţă în contextul societăţii internaţionale contemporane, 
cu respectarea principiilor dreptului internaţional; 

g) ordinea constituţională este, putem spune, o sinteză a tuturor acestor valori, exprimată în 
existenţa Constituţiei ca lege fundamentală supremă, ce consfinţeşte principiile şi trăsăturile 
fundamentale 'ale statului şi societăţii noastre, ale orînduirii social-politice şi economice. 

In perioada de tranziţie pe care o parcurge Republica Moldova în prezent spre o societate 
democratică, aceste valori care sînt adevăraţi vectori în dezvoltarea dreptului se întrepătrund şi se 
sprijină reciproc. Constituţia Republicii Moldova, referindu-se la unele valori supreme ale societăţii 
noastre, precum demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a 
personalităţii acestora, ordinea constituţională, egalitatea juridică, justiţia şi pluralismul politic, arată 
că autorităţile publice sînt obligate să le respecte şi să le protejeze. 



Page 30 of 149 
 

 
3.11. Definiţia dreptului 
în încheierea definirii conceptului dreptului să trecem în revistă unele definiţii ce i-au fost 

date. De la bun început menţionăm că nu există şi nu se pune problema de a da o definiţie general 
acceptată. Diferiţi autori au definit dreptul în funcţie, mai ales, de poziţia şi orientarea lor filozofică, de 
şcoala sau curentul juridic căruia i-au aparţinut. 

între cele mai cunoscute şi frecvent evocate definiţii ale dreptului din antichitatea greco-
romană se înscriu cele ale jurisconsulţilor romani Celsius şi Ulpian. "Jus est boni et aequi", adică 
dreptul este arta binelui şi echităţii, spune Celsius, iar Ulpian îl defineşte aşa cum am văzut prin cele 
trei precepte fundamentale, care stau de alt fel şi la baza definirii conceptului de justiţie. 

în încheiere, ca o concluzie la analiza făcută conceptului dreptului în prezentul capitol - 
apariţia, dinamica, factorii de configurare ai dreptului, normativitatea şi valorile juridice propunem 
următoarea definiţie: dreptul este sistemul normelor de conduită, elaborate sau recunoscute de puterea 
de stat, care orientează comportamentul uman în conformitate cu valorile sociale ale societăţii 
respective, stabilind drepturi şi obligaţii juridice, respectarea obligatorie a cărora este asigurată, la 
nevoie de forţa coercitivă a puterii publice (de stat). 
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PRELEGEREA A PATRA 
"Justitule alcătuiesc orînduirea 

statului (...) si de aceea ele sînt baza 
solidă a statului (...) coloanele care susţin 

libertatea politică 
(Hegel). 

DREPTUL ŞI STATUL 
 
4.1. Conceptul statului.(Caracteristicile sale esenţiale) 
Statul este principala instituţie politică a societăţii. Apărut cu aproape şase mii de ani în urmă 

m Orientul Antic (Egipt, Babilon, China, India), Statul continuă să fie şi astăzi instrumentul conducerii 
sociale, iar discuţiile privind natura, funcţiile, mecanismul şi formele sale continuă să polarizeze şi 
astăzi atenţia unor cercuri largi de specialişti în domeniul politologici, sociologiei, dreptului. 

Diferite curente şi teorii filozofice explică de pe poziţii diferite importanţa sa, rolul său în 
apărarea unor interese sociale de grup sau al societăţii în întregime. 

Ca şi în cazul dreptului, abordarea analitică a locului şi rolului statului a scos la iveală natura 
istorică a statului, dependenţa formelor sale de transformările social-istorice. 

Apariţia statului este determinată de schimbările petrecute în orînduirea comunei primitive, 
schimbări care au făcut ca vechile forme de organizare şi conducere (ginta, tribul) să nu mai fie 
suficiente impunîndu-se o formă nouă - cea politică, statală. 

Odată cu apariţia statului relaţiile sociale se dezvoltă la adăpostul unei forţe speciale de 
constrîngere, pe care o deţine şi o poate utiliza împotriva celor care i se opun. 

Statul apare astfel ca o modalitate (o variantă) social - istorică de organizare socială prin care 
grupurile sociale i-au promovat interesele comune şi în care şi-a găsit expresia concetrată întreaga 
societate. 

Cuvîntul "Stat" este de origine modernă, în Limbile greacă şi latină se găsesc mai multe 
expresii care indică o specie de organizaţie politică, dar nu vom uitimi un termen şi nici o teorie 
adecvată a statului. O adevărată teorie a statului cu sensul pe care-1 dăm azi termenului de stat este 
fundamentată de către Nicolo Machiavelli, părintele ştiinţei politice modeme. 

Apariţia statului este rezultatul unor prefaceri social-politice, organizarea statală a societăţii 
pe o anumită treaptă de dezvoltare a istoriei este o necesitate. 

O caracteristică esenţială a statului constă în existenţa puterii publice, denumită şi putere de 
stat sau putere de constrîngere (forţă coercitivă), în ultima sa esenţă statul înseamnă forţă. 

Specificul oricărei puteri constă în posibilitatea de a-şi impune voinţa altora, de a determina 
supunerea sau subordonarea altora. O asemenea caracteristică poate fi atribuită oricărei puteri, oricărei 
autorităţi. 

O putere socială este necesară în orice colectivitate. Ea a existat şi în societatea comunei 
primitive, cînd n-a existat statul. 

în orînduirea comunei primitive, puterea socială era exercitată de organele gentilico-tribale, 
şi anume de adunarea poporului, de şeful ginţii sau tribului, de organele uniunii tribale. 

Această autoritate nu avea, însă, un caracter politic ci moral, părintesc, ea nu era exercitată 
de un grup de oameni separaţi de populaţie, ci de întreaga colectivitate, în interesul colectivului. 

De aceea această putere nu se sprijinea pe constrîngere, ci pe convingerea respectării 
hotărârilor luate de această autoritate. 

Puterea de stat care a înlocuit autoritatea ginţii din societatea primitivă, este o putere politică, 
organizată şi întruchipată într-un aparat, într-un mecanism format dintr-un grup special de oameni. 

Puterea de stat se deosebeşte, prin aceleaşi trăsături, şi de puterea sau autoritatea exercitată 
de organizaţiile nestatale, cum ar fi autoritatea bisericii, a partidelor politice şi a diferitor mişcări 
sociale. Deşi aceste organizaţii exercită autoritatea în interesul unui grup de oameni şi nu a întregii 
activităţi, ele nu se pot confunda cu statul. Natura puterii lor diferă de natura puterii de stat. 

Puterea publică, autoritatea ei, este singura care deţine monopolul constrângerii fizice şi 
dispune de mijloace necesare în vederea exercitării unei asemenea coerciţium. Măsurile sancţionatorii 
aplicate de gintă faţă de unii indivizi care s-au făcut vinovaţi de încălcarea regulilor ei seculare, nu au 
gravitatea sancţiunilor statale. La dispoziţia statului se află unităţile armate, poliţia, jandarmeria, 
justiţia ş. a. m. d., care deţin monopolul constrângerii de stat. 
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Puterea de stat şi aparatul de stat constituie fenomene indisolubile legate, care împreună ne 
oferă conceptul statului. 

Puterea publică, întruchipată m aparatul de stat, este unică şi suverană. Ea nu poate fi 
difuzată în mai multe puteri de sine stătătoare. 

Ca instrument de organizare şi conducere socială scopul statului, a puterii publice este 
apărarea interesului general sau menţinerea statului este (sau ar trebui să fie) fericirea cetăţenilor. 

"Căci, - după cum scria Hegel, - dacă cetăţenilor nu le merge bine, dacă scopul lor subiectiv 
nu este satisfăcut, dacă ei nu găsesc că mijlocirea acestei satisfaceri constituie statul însuşi, ca atare, 
atunci statul stă pe picioare slabe". 

Kant considera că statul legitim (statul de drept) este cel care are ca scop apărarea drepturilor 
inalienabile ale omului şi în care politica este subordonată moralei. 

2. Spre deosebire de organizarea socială, prestatală, în care domina criteriul legăturilor de 
sînge, statul adoptă un alt criteriu - teritorial, exercitarea puterii publice pe an anumit teritoriu locuit de 
o anumită populaţie organizată într-o comunitate umană determinată. 

Spre deosebire de organizaţiile gentilico-tribale, în care criteriul apartenenţei la o gintă sau la 
un trib era legătura de sînge, statul se caracterizează prin împărţirea supuşilor după teritoriu, singurul 
criteriu de exercitare a autorităţii puterii publice şi de apartenenţă la un stat fiind domiciliul, faptul de a 
locui pe un anumit teritoriu "asupra căruia statul îşi extinde autoritatea şi puterea". 

între stat şi cei care locuiesc pe teritoriul statului se creează o legătură distinctă, specifică, 
care defineşte calitatea specială de apartenenţă la statul respectiv, calitatea de supuşenie sau de 
cetăţenie. 

în acelaşi timp, apare şi o unitate teritorială a statului, iar mecanismul de exercitare a puterii 
de stat se organizează şi divizează în funcţie de teritoriu, de unitatea şi împărţirea lui. Astfel se creează 
organele centrale şi organele teritoriale ale autorităţii puterii publice. 

în doctrina politico-juridică unii autori confundă noţiunea de stat şi ţară. Conceptul de stat 
este un concept politic, în timp ce conceptul de ţară este, în primul rând, un concept social-geografic, 
în care accentul se pune, înainte de toate, pe teritoriul şi comunitatea umană ce-1 locuieşte, şi apoi, pe 
existenţa unei autorităţi publice. 

3. Un alt element al statului, strâns legat de elementul teritorial îl constituie populaţia, care se 
raportează la stat prin legătura de cetăţenie, o legătură juridică ce fixează drepturi şi obligaţii juridice. 

Populaţia asupra căreia se exercită autoritatea de stat nu este alcătuită din indivizi uniţi în 
mod întimplător, ci din persoane care m totalitatea lor constituie o anumită comunitate istorică umană. 

4. Perceperea de la populaţie de impozite, taxe etc. Societatea primitivă nu a cunoscut 
existenţa unor impozite şi alte contribuţii băneşti şi în natură impuse populaţiei de puterea publică. 
Astfel de instituţii nu erau necesare organelor gentilico-tribale, deoarece ea nu dispunea de un aparat 
de constrîngere. 

Existenţa aparatului de stat presupune suportarea cheltuielilor legate de întreţinerea lui de 
populaţie asupra căreia se exercită această putere. 

Organizaţiile nestatale, cum sînt diferite partide politice, organizaţii cu caracter social, 
cultural, sportiv, de asemenea organizaţiile religioase ale diferitor culte, percep de la membrii lor 
cotizaţii şi donaţii băneşti, dar spre deosebire de impozite, aceste contribuţii băneşti sînt suportate nu 
de întreaga populaţie, ci numai de anumite categorii de persoane. De asemenea, pe lîngă faptul că n-au 
un caracter general, aceste contribuţii băneşti sînt de regulă, benevole, iar neonorarea lor aduce după 
sine alte sancţiuni decît cele statale cum sînt de exemplu, excluderea din organizaţii, excomunicarea 
din biserică etc. 

5. Elaborarea şi aplicarea dreptului. Dreptul este instrumentul necesar al existenţei şi 
dezvoltării statului, el este inerent oricărei puteri de stat. în societatea prestatală dreptul nu a existat, 
apariţia lui este indisolubil legată de apariţia statului. 

Viaţa statului este strîns legată de a dreptului. Statul şi dreptul constituie o unitate de 
contrarii. Dreptul are rolul de "corset" al forţei, de încadrare a acestei puteri în limite de ordine, de 
"calmare" a tensiunilor ce se ivesc în procesul exercitării conducerii sociale prin intermediul activităţii 
de stat. Pe de altă parte, statul garantează realizarea dreptului şi reintegrează ordinea juridică lezată 
prin activităţi ilicite. 

6. Suveranitatea de stat. Statul este organizaţia principală a comunităţii umane, dar nu şi 
unica organizaţie, între stat şi aceste organizaţii, cît şi între el şi cetăţeni, se stabilesc anumite relaţii 
caracterizate prin faptul că în cadrul lor statul apare ca organizaţie a puterii politice. De asemenea 
orice stat se află în anumite relaţii cu celelalte state. 
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Aceste raporturi ale statului, pe plan intern şi extern se exprimă în suveranitatea puterii de 
stat. Suveranitatea este o caracteristică esenţială a statului, a puterii publice, exprimînd faptul, că 
puterea publică îşi extinde autoritatea asupra unui anumit teritoriu şi populaţii şi nu admite o altă 
autoritate să exercite atribuţiile specifice puterii asupra aceluiaşi teritoriu şi populaţii aflate pe el. 

Suveranitatea este obiect de studiu nu numai pentru Teoria generală a dreptului, dar şi pentru 
ştiinţele juridice de ramură, cum ar fi dreptul Constituţional şi Dreptul internaţional. Prima dintre 
acestea cercetează suveranitatea puterii publice în manifestarea ei internă, iar a doua în manifestarea ei 
pe plan extern, în raporturile dintre state. 

în conţinutul noţiunii de suveranitate distingem supremaţia şi independenţa puterii publice. 
Supremaţia este caracteristica care se referă la latura internă a puterii de stat, ea exprimă 

faptul că puterea publică este superioară oricărei alte puteri în interiorul statului, că ea nu se 
subordonează nici unei alte autorităţi, dimpotrivă ei trebuie să i se supună, să i se subordoneze toate 
organizaţiile, organismele sociale, politice, economice etc. 

Supremaţia puterii de stat se vădeşte în faptul că numai puterea publică are calitatea de a 
emite acte generale obligatorii în societate - legi, decrete şi alte acte normative cu caracter obligatoriu, 
a căror respectare se impune tuturor cetăţenilor, tuturor organizaţiilor nestatale care acţionează pe 
teritoriul statului. 

Numai puterea publică poate defini ordinea de drept în societate şi poate lua deciziile de 
conducere a căror realizare este garantată de forţa coercitivă a statului. 

Suveranitatea puterii publice se manifestă la fel în suveranitate asupra teritoriului său, 
teritoriu care este inalienabil. Cu alte cuvinte ea se exprimă îia integritatea teritoriului, inviolabilitatea 
frontierelor statului. Teritoriul statului determină limita spaţială a exercitării suverane în sensul 
dreptului de liberă exploatare a bogăţiilor şi resurselor sale naturale şi a tuturor celorlalte resurse 
conform intereselor naţionale. 

Independenţa este al doilea aspect al categoriei unice a suveranităţii, care se manifestă în 
relaţiile statului cu alte state. Statul suveran reprezintă o putere supremă în interior şi independentă 
faţă de orice altă putere de stat. Statul îşi stabileşte singur, liber şi după propria sa apreciere, fără nici 
un amestec al vreunui alt stat, politica sa internă şi externă, îşi realizează funcţiile sale interne şi 
externe. Statul suveran este independent atft în rezolvarea problemelor sale interne, cît şi celor privind 
relaţiile sale externe. 

Independenţa în domeniul relaţiilor externe ale statului constă în faptul că statul duce politica 
externă pe care singur şi-o stabileşte şi îşi realizează funcţiile externe fără să depindă de vreun alt stat 
sau organizaţie, avîhd obligaţia de a respecta în acelaşi timp drepturile suverane ale altor state şi 
normele dreptului internaţional unanim acceptate. 

Vorbind de conţinutul şi scopul statului, în contextul istoric al mijlocului secolului trecut, 
marcat de puternice crize social-economice, doctrina materialist - istorică marxistă a plasat 
problematica statului m raporturile nemijlocite ale luptei dintre clase, statul în această concepţie, este 
un instrument al dominaţiei unei clase asupra alteia, el este forma în care indivizii aparţinînd clasei 
dominante îşi promovează interesele comune şi în care îşi găseşte expresia concentrată întreaga 
societate civilă. 

în contextul istoric amintit, concepţia marxistă a produs o adevărată ruptură a ideilor, prin 
aceea că a afirmat că oferă o istorie celor care niciodată nu avuseră "istoria" lor şi a îndreptat critica 
împotriva ideologiilor de pînă atunci. Marx considera că mişcarea muncitorească, apărută în secolul 
trecut, se va înscrie în sensul unei evoluţii progresiste şi deterministe a istoriei. 

Experienţa istorică acumulată în ţările în care s-a instaurat socialismul de tip asiatic - 
socialismul de cazarmă - prilejueşte concluzia că este foarte greu să interpretăm acest tip de mişcare 
socială drept o fază progresistă a istoriei. Statul socialist a distrus libertatea individului, încercînd să 
reducă individul la un copil tutelat pînă la moarte. 

în timpul de faţă, soluţia de stat socialist, în care partidul unic se substituie clasei, hotărăşte 
singur în numele ei, este - în ultima instanţă -redus la aparatul lui şi la conducătorii lui (un singur om 
ajunge să gîndească şi să hotărască pentru toţi), nu mai poate satisface pe nimeni. 

Astăzi se vorbeşte despre necesitatea unui nou "contract social", marele contract social al 
secolului XX, care a făcut posibilă etapa istorică cea mai lungă de pace socială, libertate şi egalitate. 

Acest stat trebuie să-şi conserve numai monopolul asupra forţei legitime, a cărei exercitare 
este limitată de recunoaşterea şi garantarea drepturilor omului (şi a dreptului, în general). 

Este larg răspîndită ideea că acest nou stat are ca funcţii principale: 
- asumarea sarcinii de realizare a unei societăţi mai integrale, real echilibrate; 
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- asigurarea principiilor separării puterilor; 
- respectarea regulilor procedurii democratice apte să genereze decizii adecvate. 
într-un stat democratic puterea vine de la popor şi aparţine acestuia. Exercitarea puterii, 

organizarea canalelor prin care circulă puterea, sînt încredinţate statului, în planul activităţii statale are 
loc o divizare, o separare a puterilor. Separaţia puterilor se realizează în scopul echilibrării lor, pentru 
a se împiedica abuzul de putere. Ideea unor puteri multiple îşi are rădăcini în antichitate, încă Aristotel 
vorbea despre cele trei părţi ale guvernămîntului. 

J.Locke aminteşte de puterea legislativă, executivă şi confederativă (puterea de a pune în 
executare legile). 

în forma sa cunoscută astăzi, teoria separaţiei puterilor a fost fundamentată de Montesquieu 
în lucrarea sa despre spiritul legilor. Potrivit concepţiei sale, în stat există 3 puteri: puterea legislativă, 
cea executivă şi puterea judecătorească. Fiecare putere trebuie să se exercite independent, trebuie să se 
auto-limiteze pentru a se preveni abuzul de putere. Libertatea politică nu există decît în statele în care 
cele 3 puteri nu sînt concentrate în mîna aceleiaşi persoane. 

"Nu există libertate - notează Montesquieu - dacă puterea judecătorească nu este separată de 
puterea legislativă şi cea executivă. Dacă ea ar fi îmbinată cu puterea legislativă, puterea asupra vieţii 
şi libertăţii cetăţenilor ar fi arbitrară, căci judecătorul ar fi legiuitor. Dacă ar fi îmbinată cu puterea 
executivă, judecătorul ar putea avea forţa unui opresor." 

Totul ar fi pierdut dacă acelaşi om sau acelaşi corp ar exercita aceste trei poteri. Separaţia 
puterilor apare, astfel, ca o condiţie indispensabilă realizării unei guvernări moderate. 

în acest fel conţinutul statului sînt puterile diferite, funcţiile şi activităţile lor. Aici trebuie de 
precizat că separarea puterilor nu înseamnă lipsa de corespondenţă între ele. 

Puterile statului trebuie să fie distincte, dar fiecare alcătuieşte în sine un întreg. Acest 
principiu al separării puterilor, nu trebuie să introducă o oarecare independenţă absolută care să 
considere raportul puterilor ca ceva negativ, în sensul că tot ce face una faţă de cealaltă, devine un act 
ostil, cu destinaţia să i se împotrivească. 

în ameliorarea unei asemenea viziuni un rol important revine dreptului, prin fixarea cadrului 
legal de funcţionare optimă a fiecărei puteri, cadru în care trebuie să se regleze şi raporturile fireşti de 
cooperare a puterilor şi de integrare a acestora în sistemul social - politic de organizare socială. 

Analizînd caracteristicile esenţiale ale statului, considerăm că se pot reţine următoarele 
pentru a fi cuprinse, într-o definiţie generală a statului: 

- Statul este o organizaţie politică, o organizaţie a puterii publice; 
- Această organizaţie exercită în cadrul unei comunităţi umane de pe un anumit teritoriu 

puterea suverană; 
- Statul este unica organizaţie politică care deţine monopolul forţei de constrîngere şi se 

poate sprijini, în exercitarea funcţiilor ei, pe această forţă coercitivă; 
- Statul este o organizaţie care deţine monopolul elaborării şi aplicării dreptului a cărui 

respectare este garantată de forţa coercitivă a statului. 
Deci, pornind de la trăsăturile esenţiale enumerate mai sus, definiţia generală a statului ar 

putea fi formulată în felul următor: 
Statul este organizaţia politică care, detinînd monopolul forţei de constrîngere, al elaborării şi 

aplicării dreptului, exercită într-o comunitate umană de pe un anumit teritoriu puterea suverană a 
deţinătorilor putem din societatea dată. 

 
4.2. Mecanismul de stat şi organizarea politică a societăţii 
Statul este o organizaţie politică. Pentru realizarea funcţiilor sale, statul îşi organizează un 

sistem de instituţii, de organe, care dau expresie concretă puterilor publice. Atunci cîhd statul este 
analizat ca o organizaţie, se foloseşte de regulă denumirea de "mecanism" sau "aparat", şi nu 
întâmplător fiindcă această definiţie ne arată că statul este o organizaţie complexă alcătuită, ca orice 
maşină, dintr-un mecanism cu organe, pîrghii, curele de transmisie etc. Mecanismul statului constă din 
acele instituţii sau organe care în ansamblul lor realizează sarcinile şi funcţiile puterii de stat. 

Modul lor de funcţionare, repartizarea componenţelor, atribuirea unor prerogative specifice 
sînt conţinute în legi, în Constituţie, în legile organice. 

Statul n-ar putea exista fără acest mecanism, fără aparatul său. El este uneori definit ca fiind 
unitatea puterii şi mecanismului său. "Instituţiile, -scria Hegel, - alcătuiesc orînduirea statului (...) şi de 
aceea ele sînt baza solidă a statului (...) coloanele care susţin libertatea politică". 

Elementul de baza al mecanismului îl constituie organul de stat. 
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O importanţă deosebită o are pentru teoria statului definirea organului de stat şi a trăsăturilor 
sale caracteristice, ca şi problema clasificării organelor ce alcătuiesc mecanismul de stat. 

în dreptul public (dreptul constituţional, dreptul administrativ) îşi găseşte o largă dezvoltare 
teoria organului de stat. în esenţă, organul de stat este acea parte componentă a aparatului de stat, 
investită cu competenţă şi putere şi care se caracterizează prin aceea că cei care o compun au o calitate 
specifică - deputaţi, funcţionari de stat sau magistraţi. 

Organele de stat au o organizare sau structură proprie şi se găsesc între ele în anumite 
raporturi, formând un tot unitar, un sistem propriu. Ca o parte componentă a aparatului de stat, fiecare 
organ urmăreşte într-o formă specifică realizarea sarcinilor şi funcţiilor statului. Uneori organul de stat 
constă dintr-o instituţie, în componenţa căreia intră o singură persoană, de exemplu, instituţia 
Preşedintelui republicii. 

Fiecare organ îşi are competenţa sa, exprimată în totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu care 
este investit în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. Aceste drepturi şi obligaţii, înscrise în legi, 
alcătuiesc statutul juridic respectiv. 

Activitatea organelor de stat se efectuează în mare măsură prin elaborarea de acte juridice 
care au un caracter oficial, fiind obligatorii. Actele juridice pot conţine norme generale obligatorii, în 
principiu, pentru cetăţeni şi funcţionarii de stat, sau pot conţine dispoziţii concrete unor anumiţi 
cetăţeni, funcţionari de stat, organe de stat sau obşteşti. 

în actele organelor de stat se concretizează voinţa statului. Ca atare, obligativitatea lor este 
apărată la nevoie prin forţa coercitivă a unor instituţii speciale. Tocmai de aceea se spune ca organele 
de stat sînt investite cu putere, întreţinerea organelor de stat este asigurată prin contribuţia populaţiei, 
în principiu, sub forma impozitelor. 

Deci, în forma cea mai generală organul de stat ar putea fi definit ca o parte componentă a 
mecanismului de stat, dotată cu o anumită competentă şi investită cu putere a cărei membri au o 
calitate distinctă (deputaţi, funcţionari de stat, magistrali), prin activitatea căreia se realizează sarcinile 
şi funcţiile statului 

Totalitatea organelor de stat legate între ele, în cadrul unui sistem, cu o structură proprie, 
formează mecanismul sau aparatul de stat, 

Potrivit criteriilor ce stau la baza separaţiei puterilor, se poate vorbi despre: 
- organe de stat legislative; 
- organe de stat executive; 
- organe de stat judecătoreşti. 
Fiecare categorie de organe aduce la îndeplinire o anumită formă de activitate în temeiul 

competenţii ce-i este rezervat prin lege. Actele acestor organe pot fi realizate în caz de nevoie prin 
constrîngere. 

Luînd în consideraţie clasificarea susnumită a organelor de stat, activitatea lor cea mai 
generală se manifestă sub următoarele aspecte: 

a) organele de stat legislative - activitatea de legiferare şi în general de conducere supremă, 
în cadrul căreia sînt elaborate cele mai importante acte de stat, cum sînt legile, în care este concretizată 
politica internă şi externă a statului; 

b) organele de stat executive - activitatea executiv-dispozitivă sau administrativă, care 
organizează traducerea în viaţă în mod nemijlocit a sarcinilor statului pe baza legilor; 

c) organele de stat judecătoreşti - activitatea jurisdicţională, care are menirea de a aplica 
legile în forma judecăţii în cazul încălcării lor sau a existenţei unui litigiu. 

Trebuie de menţionat că această clasificare nu este absolută. Formele de activitate a statului 
în manifestarea lor, ca şi delimitarea organelor statului cunosc multiple trăsături distincte de la un tip 
de stat la altul, iar în cadrul aceluiaşi tip, de la o formă de stat la alta. 

Aşa, de exemplu, în anumite state aceleaşi organe realizează două sau chiar mai multe forme 
de activităţi (cazul monarhiei, care în unele state a avut atit atribuţii legislative cît şi executive, iar 
uneori şi jurisdicţionale). 

Nu în toate tipurile istorice de stat se delimitează strict toate cele trei categorii de organe, în 
general, diferitele forme de activitate şi, corespunzător, diferitele categorii de organe ale statului nu 
trebuie văzute izolat unele de altele, ci, dimpotrivă, ele se găsesc strîns împletite, într-o stare de 
interdependenţă, care se exprimă într-un sistem organizat, centralizat, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, pe baza căruia ele depind unele de altele. 

Acum vom menţiona cîteva momente despre organizarea politică asocietăţii şi sistemul el 
Conducerea societăţii se realizează prin intermediul unui sistem, al unui ansamblu de organe 
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şi organisme, în centrul cărora se află sistemul organelor puterii publice. Activitatea lui este 
completată şi împletită cu alte organizaţii sociale, care împreună formează organizarea politică a 
societăţii. 

Prin urmare, organizarea politică a societăţii poate fi concepută ca un ansamblu sistemic de 
organe şi organizaţii sociale, care, într-o formă sau alta, participă la realizarea şi la conducerea 
societăţii Fiecare sistem politic cuprinde, în afara sistemului organelor statului şi alte categorii de 
organizaţii sociale nestatale. Această trăsătură a sistemului politic a luat o amploare deosebită în epoca 
contemporană. 

 
4.3. Unele teorii privind originea şi esenţa statului 
Problema originii şi esenţei statului, adică examinarea cauzelor care au dus la apariţia 

statului şi cercetarea a ceea ce este statul în esenţă, a rolului lui în societate, a preocupat gîndirea 
umană încă din perioada antichităţii. 

Pentru aproape toate conceptele despre originea şi esenţa statului (în afară de concepţia 
marxistă, materialistă) statul şi împreună cu el dreptul sînt privite ca expresia binelui comun, a 
interesului general. 

Vom trece în revistă principalele curente, asupra originii şi esenţei statului, cercetarea lor 
aprofundată fiind obiectul unei alte discipline 

- Istoria doctrinelor politico-juridice. 
a) Teoria teocratică (teologică). 
Această teorie îşi are rădăcinile sale în statele Orientului antic şi care capătă o mare 

răspundere în epoca evului mediu, susţine originea divină a statului. 
După această teorie, şeful statului este reprezentantul lui Dumnezeu pe pămînt, deci statul 

este o creaţie a divinităţii. Dat fiind faptul că statul este o creaţie divină, supuşii trebuie să respecte 
această putere de stat, ca o obligaţie, o îndatorire religioasă. 

Această teorie capătă o mare răspîndire în societatea medievală. Aşa exponenţi ai bisericii 
creştine, mai ales a catolicismului ca Augustin, Toma d'Aquino şi alţii au susţinut geneza divină a 
statului şi primatul autorităţii bisericeşti asupra puterii laice, asupra puterii de stat: militînd pentru 
cucerirea supremaţiei autorităţii papale. 

Această concepţie, cu toate variantele ei creştine, islamice, budiste ş.a.m.d.este răspîndită şi 
astăzi de către reprezentanţii Vaticanului, islamului, de teoreticieni ai altor centre religioase. 

b) Teoria contractuală. 
Această teorie o găsim încă în lucrările marilor gînditori din Grecia Antică, însă cea mai 

largă afirmare o capătă în perioada revoluţiilor burgheze din Europa. 
La baza acestei concepţii stă ideea, că naşterea statului este rezultatul unei înţelegeri dintre 

oameni, a unui contract social născut din voinţa oamenilor. 
Această teorie, cu toate că formează o întreagă şcoală, variază de la un gînditor la altul, de la 

o epocă istorică la alta. 
Aşa de exemplu, Tbomas Hobbes (1588 - 1679) în lucrarea sa "Leviathan, ori Materia, forma 

şi puterea statului religios şi civil" (1651) afirmă, că pînă la apariţia statului oamenii se găseau într-o 
stare de natură, unde fiecare avea drepturi egale, însă omul mai este şi o fiinţă egoistă, care caută să 
acapere cît mai mult, de aceea omul este înconjurat de duşmani 'Tion» homrai lupus est" (omul pentru 
om este lup). De aici o necesitate fatală a unui "război a tuturor împotriva tuturor". 

Pentru a ieşi din această situaţie, a termina cu "războiul tuturor împotriva tuturor", oamenii 
printr-un contract social creează statul. Acest contract este încheiat (prin o înţelegere comună între 
oameni) între monarh şi supuşii săi. Acestea din urmă trebuie să renunţe la toate drepturile lor în 
folosul monarhului, căruia îi recunosc o putere nelimitată. 

Printr-o înţelegere comună indivizii încredinţează unei singure persoane (fie în faţa unei 
singure persoane, fie în faţa unei adunări) puterea supremă. Statul şi este acea persoană, care foloseşte 
forţa şi mijloacele tuturor oamenilor, cum creţjje de cuviinţă pentru bunăstarea lor. Purtătorul acestei 
puteri, deci, este monarhul şi nu poporul. 

Un alt reprezentant al teoriei contractului este Locke (1632- 1704), care mai este numit şi 
ideolog al compromisului social. Concepţia sa despre originea statului a fost susţinută în lucrarea sa 
"Două tratate despre conducerea de stat". 

Spre deosebire de Thomas Hobbes, Locke susţine o variantă mai progresistă a acestei şcoli, 
afirmînd că oamenii, prin contractul social, jertfesc numai o parte a drepturilor lor iniţiale în interesul 
asigurării celeilalte părţi - dreptul la viaţă, proprietate şi libertate. Aceste valori sînt nişte graniţe ale 
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activităţii puterii de stat, care nu pot fi violate. 
Cel mai recunoscut reprezentant al curentului contractului social este J. J. j&ousseau (1718-

1788), această teorie el o dezvoltă în lucrarea sa "Contractul social" (1762). Autor al ideei suveranităţii 
populare, Rousseau afirmă că puterea monarhului este dependentă de popor, ce i-a acordat-o fără a 
renunţa la libertatea care este inalienabilă. Ca formă de guvernămînt el socoate republica ca pe cea mai 
eficientă. 

c) Teoria patriarhală şi teoria patrimonială 
Rădăcinile acestei teorii le găsim în lucrările lui Aristotel (381- 322 î. e. n.). Omul ca fiinţă 

socială se organizează în familii, iar statul - după părerea lui, reprezintă forma prelungită a acestei 
organizări. Deci la baza teoriei patriarhale stă ideea cum că statul ar fi luat naştere din familie, iar 
puterea monarhului - din puterea părintească a tatălui asupra membrilor familiei. 

Teoria patrimonială. Cel mai cunoscut reprezentant al acestei teorii este Ludwic von Haller 
(1767-1854), care afirmă că statul ar fi luat naştere din dreptul de proprietate asupra pămîntului. 
Guvernanţii stăpînesc teritoriul în virtutea unui drept vechi de proprietate, iar guvernaţii (poporul) nu 
suit decît o adunare de arendaşi pe moşia monarhiei. 

d) Teoria violenţei 
Cel mai cunoscut reprezentant al acestei şcoli este Duhring (1833 - 1921). Potrivind acestei 

teorii, statul nu este rezultatul evoluţiei societăţii, a dezvoltării condiţiilor economice, ci este rezultatul 
violenţei politice, al luptei dintre triburi în societatea primitivă. Tribul învingător instituie puterea de 
stat, iar învinşii constituie masa supuşilor săi. Proprietatea privată, - după el, - este tot un rezultat al 
violenţei, al acaparării bogăţiilor de către cuceritori. 

Alt teoretician austriac, Ludwig Gumplowicz, în lucrarea sa "Teoria generală a statului", 
susţine această idee, transformînd-o într-o idee naţional -rasistă. După el, triburile aparţjnîhd unei rase 
mai superioare ar fi format statul, în urma supunerii unor triburi de rasă inferioară. 

e) Teoria biologică - organicistă 
Acest curent (reprezentanţi - Bluntschii (1808-1881), Spenser (1820-1903) se caracterizează 

prin transpunerea mecanică a legilor naturii în studiul societăţii, a vieţii politice. Ei afirmă că statul 
este un organism social compus din oameni aşa cum organismul animal este compus din celule. Aşa 
cum într-un organism, organele sale desfăşoară anumite acţiuni, tot aşa şi organele statului desfăşoară 
anumite activităţi. De exemplu, cetăţenii sînt asemuiţi cu organismul uman, partea conducătoare cu 
capul, iar partea condusă cu mumie. 

f) Teoriile psihologice. 
Unele elemente ale acestei teorii au fost oferite de gînditori aparţinînd diferitor şcoli şi 

curente politico-juridice, ca de exemplu Platon şi Aristotel care au înaintat ideea, că omul simte 
necesitatea vieţii în societate, Gugo Groţius ne vorbeşte de "apetetus socialis", Hobbes, că "fiica" 1-a 
făcut pe om să găsească statul, Locke, Spinoza, J. J. Rousseau înaintau ideea "utilităţii statului" ş. a. m. 
d. 

Toate aceste teorii în esenţă explică statul prin factori de ordin psihologic sau biopsihologic. 
Aceste teorii cu toate variantele sale se pot rezuma la următoarele două teze: 

a) în societate există două categorii de oameni, unii dintre care, din punct de vedere psihic, 
sînt predestinaţi pentru funcţii de conducere, iar ceilalţi pentru a fi conduşi; 

b) în formarea şi dezvoltarea statului rolul decisiv îl joacă diferite stări şi retrăiri psihice ale 
oamenilor. 

Deci după cum vedem toate aceste teorii ne vorbesc că încă din vremuri străvechi oamenii 
căutau explicaţii apariţiei statului. Şi cu toate că nu întotdeauna reprezentanţii acestor teorii ne oferă o 
explicaţie ştiinţifică a originii şi esenţei statului, totuşi ei au adus anumite contribuţii la cercetarea unor 
sau altor aspecte ale fenomenului statal. 

 
4.4. Conceptul formei de stat 
Teoria formei de stat cuprinde un important compartiment al fenomenului statal, referitor la 

modul de organizare a puterii de stat, la metodele de activitate etc. 
Dacă cercetarea esenţei statului şi a tipului istoric de stat ne dă răspunsul la întrebarea în 

mîna cui se află puterea publică, în slujba căror grupuri sociale acţionează statul, examinarea formei de 
stat răspunde la o altă întrebare şi anume, în ce fel şi în ce mod deţinătorii puterii publice conduc cu 
statul, cum se înfăţişează acesta. 

Problematica formei de stat a preocupat gîndirea politico-juridică încă de la primele existenţe 
statale, avîndu-se în vedere ca ea trebuie să rezolve anumite sarcini practice, să explice şi să dea soluţii 
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privind organizarea de stat, modalitatea exercitării puterii publice. 
Primele cercetări sistematice a formelor de stat se datorează gmditorilor antici Platon, 

Aristotel, Polibiu, Cicero. Teoria antică greco-romană a formei de stat, a clasificării lor, a criteriilor 
care stau la baza acestfei clasificări, a factorilor care condiţionează evoluţia, mişcarea şi transformarea 
formelor de stat a exercitat o însemnată influenţă asupra gîndirii politico-juridice de mai târziu. 

Fărîmiţarea Greciei într-un număr mare de state-cetăţi (polisuri) prezentînd o mare varietate 
de forme de organizare, a constituit materialul faptic pe baza căruia şi-au elaborat ideile despre forma 
de stat Platon şi Aristotel. 

Criteriile pentru determinarea formei de stat, utilizate de cei doi mari gînditori, sînt în 
general criterii etice. După Platon (427 - 347 î. e. n.) corespunzător trăsăturilor de caracter ale omului, 
există şi cele trei forme principale ale formei de stat şi anume: 

- înţelepciunii umane îi corespunde monarhia; 
- curajului - aristocraţia militară; 
- modestiei - o formă de compromis, cu participarea maselor populare. Toate formele de stat 

se împart: 
a) în juste (ideale); 
b) şi injuste (rele). 
Printre formele de stat juste erau socotite: 
- aristocraţia; 
- monarhia aristocratică. 
Printre formele de stat injuste erau socotite: 
a) timocraţia 
b) oligarhia 
c) democraţia 
d) tirania. 
Ca reprezentant al aristocraţiei antice, Platon se pronunţă mai ales pentru forma republicii 

aristocratice condusă de filozofi şi bazată pe proprietate de stat asupra mijloacelor de producţie. 
La temeiul clasificării formei de stat, potrivit concepţiei lui Aristotel (384-322 î. e. n.) stă 

interesul general, folosul general şi nu folosul personal. Pornind de la aceste criterii Aristotel crede, că 
îndeplinesc cerinţele unei conduceri în interesul general monarhia, aristocraţia şi politeea (democraţia 
legală), iar celelalte forme şi anume oligarhia, tirania şi democraţia sînt expresia conducerii în 
interesul personal. Aristotel a căutat să explice schimbarea formelor de stat, transformarea într-o formă 
în alta, printr-o serie de factori, între care unii se bazează pe o cercetare realistă a lucrurilor. Şi 
Aristotel este adversar al formei tiranice de guvernare. 

Filozoful şi juristul roman Cicero (106-43 î. e. n.) în lucrarea sa "Republica" distinge trei 
forme de stat: 

a) monarhia 
b) aristocraţia 
c) democraţia. 
Tot aici Cicero insistă că fiecare din ele are părţile sale pozitive şi negative. El se pronunţă 

pentru utilizarea tuturor acestor forme, cu condiţia utilizării laturilor lor pozitive. 
Un merit al lui Cicero constă în faptul că el a înţeles legătura dintre puterea de stat şi popor, 

definind statul ca fiind "res publica" (cauza generală). El se apropie altfel de o concepţie democratică a 
statului. 

Teoria formelor de stat este dezvoltată de diferiţi gînditori din perioada modernă a apariţiei 
statului modern, dintre care un loc de seamă îl au J. Bodin (1530- 1596), Charles Louis Montesquieu 
(1680-1755), Jean-Jaquies Rousseau (1712- 1778). O contribuţie importantă în cercetările formei de 
stat o găsim în operele lui Machiavellii, la filozofii germani Cant şi Hegel etc. 

J. Bodin clasifică formele de stat după criteriul etic al dreptului şi se pronunţă pentru 
monarhie populară, pe care o distinge de monarhia fondată pe cuceriri. 

La Bodin şi mai ales la Montesquieu, în centrul factorilor care asigură existenţa formelor de 
stat, stă factorul geografic. 

Montesquieu afirmă că fertilitatea sau sterilitatea pămîntului lucrat de oameni poate fi cauza 
unei sau altei forme de stat. Astfel, în ţările care dispun de pămînturi fertile, se profilează mai ales 
forma de guvernămînt a unui grup de persoane (aristocraţie) sau chiar a unei singure persoane 
(monarhie), în timp ce în condiţiile unui pămînt steril, se tinde spre o putere a poporului.  

J. J. Rousseau, sprijinindu-se pe criteriul etic, cercetează în "Contractul social" trei forme 
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principale de guvernămînt: 
a) democraţia; . 
b) aristocraţia; 
c) monarhia. 
Aristocraţia poate fi naturală (proprie popoarelor primitive), electivă (pe care o consideră cea 

mai bună) şi ereditară (care este cea mai rea). 
Monarhiile se împart în legitime (bazate pe respectarea legilor) şi despotice (îndreptate 

împotriva intereselor poporului). 
Teoria politică şi juridică socialistă, pornind de la concepţia materialist-dialectică asupra 

statului (Marx, Engels, Lenin) au determinat forma de stat reieşind din caracterul de clasă al societăţii, 
de aici reiese o abordare unilaterală a acestui fenomen social. 

în contextul istoric al jumătăţii secolului trecut, marcat de puternice crize social-economice, 
doctrina materialist-istorică a plasat problematica statului, şi a formelor de stat în raporturile 
nemijlocite ale luptei de clasă. Statul în această concepţie este un instrument al dominaţiei de clasă, a 
unei clase asupra alteia, el este forma în care indivizii aparţinând clasei dominante îşi promovează 
interesele 

 comune. 
Forma de stat exprimă modul de organizare a conţinutului puterii, structura internă şi externă 

a acestui conţinut. 
Deci organizarea puterii de stat - forma de stat în sensul larg al noţiunii -se manifestă sub trei 

aspecte: 
a) forma de guvernămînt; 
b) structura de stat; 
c) regimul politic. 
Deşi distincte, aceste trei aspecte, laturi componente ale formei de stat, sînt strîns legate între 

ele şi nu se poate stabili, care dintre aceste laturi ale formei de stat este mai importantă, decisivă pentru 
caracterizarea întregii forme de stat. De asemenea există o interacţiune între aceste laturi ale formei de 
stat. Astfel, o schimbare în regimul politic al statului nu poate să nu afecteze forma de guvernămînt şi 
invers. 

Să trecem acum la caracterizarea mai profundă a formelor de stat. 
 
4.5. Forma de guvernămînt 
Forma de guvernămînt constituie aspectul cel mai pregnant al statului, exercitarea puterii 

prin intermediul acestor organe şi împărţirea competenţei între ele. 
Prin forma de guvernămînt se înţelege modul de organizare a puterii supreme de stat, 

competenţa organelor supreme ale putem de stat, caracterul autorităţii pe care ele o exercită asupra 
populaţie?. 

Această formă ne arată cine se află în fruntea statului, cum este organizată instituţia şefului 
statului, dacă este eligibilă sau nu, dacă are o putere limitată sau nu etc. Cea mai generală clasificare a 
formelor de stat din punctul de vedere al guvernămîntului este clasificarea în republici şi monarhii. 

După cum am spus mai sus, teoria formei de guvernămînt este foarte veche. Aristotel 
împărţea formele de guvernămînt în: 

a) monarhie (care degenerează în tiranie); 
b) aristocraţie (care degenerează în oligarhie); 
c) democraţie (care degenerează în demagogie). 
După cum vedem, nici una dintre aceste forme nu este perfectă, întrucrt fiecare degenerează 

în contrariul său. De aceea ele au fost socotite doar tolerabile. Pentru a se preveni fenomenul alterării 
formelor de stat s-a apelat la forma mixtă (Polibio, Scipio, Cicero). Avantajele acestei forme mixte 
constau într-o mai mare egalitate (aeguitabilis magna) şi în trăinicie (firmitudo). In formele mixte de 
stat degenerarea este aproape exclusă (poate avea loc, eventual, din cauza unor defecte ale 
conducătorilor). 

In materializarea teoriei sale Cicero pleacă de la experienţa statului roman. In evoluţia sa 
statul roman a probat utilitatea formei mixte. Această formă mixtă, în concepţia lui Cicero, ar fi 
regimul senatorial al epocii de înflorire a republicii, în cazul acestei forme de stat, statul nu este 
altceva decît o comunitate de drepturi în care există egalitatea cetăţenilor şi sistemul gradaţiei după 
merit, conducătorul, omul de stat în general, trebuie să fie pentru concetăţenii săi un exemplu de 
mărinimie sufletească şi de comportament civic. 
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Reluînd în lucrările sale "Despre spiritul legilor" şi "Scrisori persane" întreaga problematică 
a formei de guvernămînt, Montesquieu consideră că republica îşi avea ca model Roma sau Atena, iar 
monarhia era reprezentată de toate acele state care s-au format pe ruinele imperiului roman. 

Abordînd regimul reprezentativ, Montesquieu ia ca model Anglia şi nu face deosebire între 
democraţie şi monarhie, important este să fii liber, să fie garantată libertatea politică prin separaţia 
puterilor. 

"Cele mai multe din republicile antice, - scrie Montesguieu - sufereau de un mare defect: 
anume că poporul acolo avea dreptul să ia hotărîri active, care cer o anumită executare, lucru de care el 
este cu totul incapabil. El nu trebuie să ia parte la guvernămînt decît pentru a-şi alege reprezentanţii, 
ceea ce îi stă pe de -a-ntregul în putinţă". 

Problematica formei de stat se află şi în prezent în dezbaterea politologică, sociologică, 
juridică. 

Deci, potrivit criteriilor ce stau la baza deţinerii formei de guvernămînt, după cum s-a spus 
mai sus, aceasta se divide în republică şi monarhie. 

Republica (res publica - cauza generală), este forma de guvernămînt, în care puterea supremă 
aparţine unui organ ales pe un timp limitat Persoanele, care compun organul suprem al puterii de stat 
sînt responsabile juridiceşte pentru activitatea lor. Şeful statului în republică este ales (de parlament 
sau popor). 

în statele contemporane, preşedintele republicii, sau organul colectiv -parlamentul, consiliul 
de stat etc. se aleg pe un timp limitat (4 sau 5 ani). De aici republicile pot fi prezidenţiale sau 
parlamentare. 

Monarhia este o asemenea formă de guvernămînt, în care şeful statului este stabilit pe calea 
succesiunii (nu este ales) - regii, spunea Licurg, nu pot fi aleşi deoarece ei trebuie să fie din neamul 
care se trage din Hercule! 

Monarhul, avînd diferite denumiri - rege, împărat, ţar, sultan, faraon, şah, emir etc. - de 
regulă nu este responsabil juridiceşte şi nu poate fi schimbat fără voia lui. 

Cuvîntul monarh (de la grecescul "monos"), desemnează puterea unei singure persoane. Dar 
această putere, sfera ei de întindere, variază de la o monarhie la alta. Astfel, monarhia poate fi 
nelimitată, cînd monarhul este unicul organ suprem de stat cum este cazul despoţiilor orientale sau al 
monarhiei absolute medievale. Ea poate fi limitată, cînd alături de monarh există şi alte organe ale 
puterii de stat, care îngrădesc mai mult sau mai puţin autoritatea monarhului. Asemenea monarhii 
limitate sînt monarhia reprezentativă pe stări în feudalism şi monarhia constituţională în societatea 
modernă. 

în dependenţă de diverşi factori în decursul istoriei societăţii, republicile şi monarhiile au 
cunoscut caracteristici extrem de numeroase. 

 
4.6. Structura de stat 
Forma de organizare (structura de stat) înseamnă împărţirea internă a statului în unităţi 

administrativ-teritoriale sau în părţi politice autonome şi raporturile dintre stat, considerat ca întreg, şi 
părţile sale componente. 

Din acest punct de vedere statele se împart în: 
a) state simple sau unitare; 
b) state compuse sau federative. 
A. Statul simplu sau unitar este forma cea mai răspîndită a structurii de stat. In aşa state 

există un singur parlament, un singur guvern, o singură constituţie şi o singură cetăţenie. 
împărţirea internă a statului se face în acest caz în unităţi administrativ-teritoriale. (Franţa, 

Italia, Bulgaria etc.). 
B. In statele compuse (federative) există mai multe rînduri de organe legislative, executive şi 

judecătoreşti - federale şi ale statelor federale, mai multe constituţii, iar împărţirea internă este făcută 
în părţi politice autonome, sau componente ale federaţiei. 

Se disting diferite feluri ale structurilor de stat dintre care cele mai cunoscute sînt: 
a) federaţia; 
b) confederaţia. 
De regulă, este dificil de făcut o delimitare netă între formele federative şi confederative: 

prin federaţie se înţelege statul unional, iar prin confederaţie -uniunea statelor. 
Forma federativă (foedus - în limba latină înseamnă uniune), presupune de regulă, trecerea 

celor mai importante funcţii asupra organelor întregii federaţii (statului federal), existenţa a cel puţin 
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două rînduri de organe supreme ale puterii, administraţiei de stat şi justiţiei (organele federative şi 
organele statelor membre ale federaţiei), o dublă legislaţie, legislaţia întregii federaţii şi legislaţia 
fiecărei formaţiuni statale - membri ai federaţiei, două cetăţenii etc. 

Delimitarea competenţei dintre organele federale şi cele ale formaţiunilor statale componente 
ale federaţiei variază de la o ţară la alta, în funcţie de condiţiile istorice concrete. Funcţiile acestor 
două rînduri de organe de stat sînt prevăzute prin constituţia federaţiei (SUA, Rusia, Germania, 
Canada, Mexic etc.). 

Confederaţia ca formă de structură este o uniune de state fără o legătură atit de strînsă, 
fiecare pastrîndu-şi suveranitatea integrală, uniune creată pentru anumite scopuri comune ale statelor 
membre, militare, diplomatice, economice. 

Cunoscută în trecut, confederaţia s-a constituit în special pentru apărarea comună. Ea s-a 
constituit în SUA (1776- 1787), Elveţia (1815-"1848), Germania (1815-1871). Astăzi nu mai există 
confederaţii în adevăratul sens al cuvîntului. Elveţia, deşi a păstrat denumirea de Confederaţie, are în 
realitate după 1949 o structură de stat federală. 

în cadrul confederaţiei relaţiile între statele componente sînt mult mai slabe decît în cadrul 
federaţiei. De altfel, confederaţia nu are organe supreme proprii, distincte. Hotărîrile confederaţiei, 
luate de reuniunea reprezentanţilor statelor membre, urmează să fie sancţionate de statele membre 
pentru a deveni obligatorii. 

Forme ale structurii complexe în istorie au fost şi uniunea personală şi uniunea reală de state. 
Uniunea personală este rezultatul înţelegerii între două state, constând în desemnarea unui 

şef de stat comun. Statele membre ale uniunii personale îşi păstrează guvernitatea. Astfel de uniuni 
personale au existat între Olanda şi Luxemburg (1815-1890), între Anglia şi Hanovra (1714-1837) şi 
Danemarca şi Islanda (1918-1944). 

Uniunea reala este o unire mai strînsă între două state, legate nu numai prin persoana şefului 
de stat, ci prin existenţa unor instituţii comune. Astfel de uniuni au fost create pentru atingerea unor 
anumite interese, cum sînt comunitatea politicii externe, a politicii în domeniul financiar etc. Ca 
exemplu ale uniunii reale se pot indica Suedia şi Norvegia (1815-1905), Austria şi Ungaria (1869-
1918). Principatele unite - Muntenia şi Moldova -între anii 1859- 1862 au cunoscut o uniune 
personală, transformată între anii 1862-1864 în uniune reală care a dus mai tîrziu la formarea statului 
unitar. 

 
4.7. Regimul politic al statului 
Regimul politic, a treia parte, componentă a formei statului reprezintă ansamblul metodelor 

şi mijloacelor de conducere a societăţii, cu referire imediată la raporturile dintre stat şi indivizi, la 
modul concret în care un stat asigură şi garantează, drepturile subiective. 

Cu alte cuvinte, regimul politic este acea latură a formei de stat prin care se defineşte 
sistemul metodelor şi principiilor de înfăptuire a puterii de stat, în strînsă legătură cu situaţia 
drepturilor si libertăţilor democratice ale cetăţenilor şi posibilitatea lor de a determina sau influenţa 
politica statului, pe baza participării lor la adoptarea deciziilor. Cea mai generală clasificare a 
regimurilor politice este clasificarea în 

a) regimuri autocratice; 
b) regimuri democratice. 
 
A. Regimul autocratic se caracterizează prin inexistenţa atît a condiţiilor juridice formale cît 

şi a condiţiilor reale pentru manifestarea voinţei poporului. Masele populare nu au nici o posibilitate să 
determine sau să influenţeze politica internă şi externă a statului. Puterea de stat este exercitată în 
interesul unor grupuri de persoane, de o persoană sau un grup de persoane prin metode dictatoriale, 
brutale, prin folosirea terorii poliţieneşti, prin negarea drepturilor şi libertăţilor individuale, în măsură 
în care acestea sînt prevăzute în legislaţia statului respectiv. 

Asemenea regimuri politice, sînt caracteristice statelor Orientului antic, dominaţiei 
despotismului oriental. Asemenea regimuri politice erau cunoscute şi în Grecia şi Roma, purtînd 
denumirea de dictatură sau tiranie. Regimuri autocratice în perioada modernă, ca cele mai reacţionare 
sînt cunoscute sub forma regimurilor dictatoriale fasciste, profasciste, militaro-fasciste etc. 

B. Regimul politic democratic, presupune existenţa unor condiţii care să facă posibilă 
participarea maselor de cetăţeni la viaţa politică, influenţarea politicii interne şi externe a statului, 
exercitarea unui control asupra modului în care organele de stat îndeplinesc voinţa lor. 

Regimurile democratice, se pot împărţi după criteriul democraţiei directe sau indirecte. 
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în regimurile de democraţie directă, poporul exercită nemijlocit puterea de stat, în timp ce în 
regimurile politice de democraţie indirectă, conducerea de stat se realizează prin reprezentanţi, prin 
organele alese (democraţie reprezentativă). 

In concluzie putem menţiona faptul că statul îmbracă diferite forme nu este întimplător. 
Asupra formei statului au o influenţă determinantă anumiţi factori care condiţionează o anumită formă 
de stat; baza economică a societăţii respective, raportul de forţe pe plan internaţional şi, de asemenea, 
specificul naţional ca şi tradiţiile unui popor. Fiecare din aceşti factori nu acţionează izolat ci 
cumulativ, contribuind în comun la procesul general de structurare şi organizare a puterii de stat. 

 
PRINCIPIILE DREPTULUI  
5.1. Noţiunea principiilor fundamentale (generale) ale dreptului 
 
Strîns legate şi organic, împletite cu valorile sociale sînt principiile dreptului. Principiile 

dreptului sînt acele idei generale, postulate călăuzitoare sau percepte directoare care stau la baza 
întregului sistem de drept diritr-o ţară, orienfind reglementările juridice şi de aplicare dreptului 
Principiile dreptului sînt determinate de relaţiile sociale, fiind expresia valorilor promovate şi apărate 
de drept. 

Principiile de drept sînt acele idei conducătoare ale conţinutului tuturor normelor juridice. 
Ele au atît un rol constructiv cît şi un rol valorizator pentru sistemul de drept, în sensul că ele cuprind 
cerinţele obiective ale societăţii, cerinţe cu manifestări specifice în procesul de construire a dreptului şi 
procesul de realizare a său. Rolul constructiv al principiilor dreptului se manifestă în procesul creării 
dreptului, prin preconizarea şi recomandarea unor noi metode juridice. Rolul valorizator al principiilor 
constă în generalizarea unor aprecieri individuale ale relaţiilor juridice şi transpunerea lor în diverse 
categorii ale dreptului. 

În acest sens se poate de vorbit, că principiile generale ale unui sistem de drept constituie 
ansamblul propoziţiilor directoare cărora le sînt subordonate atit structura cît şi dezvoltarea acestui 
sistem de drept. 

Cuvîntul principiu vine din latinescul principium, care înseamnă început, obîrşie avînd şi 
sensul de element fundamental. 

Orice principiu este deci un început în plan ideal, el poate fi, de asemenea sursă, o cauză de 
acţiune. Pentru ca ceva să poată fi numit metodă, -notează Kant, - trebuie să fie un procedeu după 
principii. 

Principiile dreptului au forţa şi semnificaţia unor norme superioare, generale ce pot fi 
formulate în textele actelor normative, de regulă, în Constituţii, sau dacă nu sînt formulate expres, sînt 
deduse în lumina valorilor sociale promovate. 

Principiile generale ale dreptului îmbrăţişează un mare număr de cazuri concrete, ele se pot 
prezenta sub diferite forme, dar în special ca o generalizare de fapte experimentale. Atunci cînd 
generalizarea acoperă o totalitate a acestor fapte experimentale, sîntem în prezenţa unui principiu 
general. 

Existenţa unor principii directoare se impune ca necesară. Ideile directoare sînt pentru 
oameni ceea ce instinctele sînt pentru animale. 

Rolul principiilor de drept este subliniat mai întîi în relaţia specifică procesului de creare 
legislativă. Legiuitorul are în vedere principiile generale în momentul în care construieşte soluţiile 
juridice care să „satisfacă" necesităţile de viaţă. 

Unele dintre ele sînt exprimate în forma unor adagii sau maxime, în special cele formulate 
încă în dreptul roman. Un exemplu poate fi principiul "nemo censetur ignorare legem" despre care s-a 
mai vorbit. De altfel, jurisconsultul Ulpian a căutat să definească dreptul prin formularea principiilor 
sale: a trăi onest, a nu dăuna altuia şi a-i da fiecăruia ce i se cuvine "juris praecepta sunt haec: honeste 
vivere; alteram non laedere; suum cuiquetribuere". 

Aşa-dar, vorbind de principii avem în vedere aspectul normativ pentru că m ultima instanţă 
ele sînt norme juridice de o mare generalitate de care trebuie să se ţină seamă atit în elaborarea 
dreptului cît şi în aplicarea sa. Am putea spune că cele mai generale şi fundamentale principii ale 
dreptului coincid cu valorile sociale promovate de drept. 

Existenţa principiilor dreptului este astăzi recunoscută în ştiinţa juridică chiar dacă sînt 
diferenţieri cu privire la denumirea sau clasificarea lor. De asemenea, uneori se face referire la ele în 
practica legislativă. Aşa, de exemplu, Charta Organizaţiei Naţiunilor Unite menţionează ca sursă a 
dreptului "principiile generale ale dreptului recunoscute de naţiunile civilizate", iar Codul civil italian 
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recomandă judecătorului de a judeca, în absenţa unor texte, în lumina principiilor generale ale 
dreptului. 

Din punct de vedere al conţinutului, principiile pot fi de inspiraţie filozofică, politică, socială 
(de exemplu, principiul separaţiei puterilor, principiul pluralismului politic, pluralismul formelor de 
proprietate) sau să aibă un caracter preponderent şi chiar exclusiv juridic, de tehnică juridică Cum ar 
fi, bunăoară, principiul legalităţii sau autorităţii lucrului judecat ori cel care prevede că legea specială 
derogă de la cea generală (lex specialis, derogat generalis). 

Clasificarea principiilor se porneşte de la considerentul că între ele există o ierarhizare sau un 
raport de la general la particular. Astfel, cele mai importante şi cuprinzătoare sînt definite ca principii 
fundamentale sau generale. Unele din acestea sînt atit de puternice, încît se impun şi legiuitorului 
constituţional. Desprinse din Declaraţia de suveranitate a Republicii Moldova asemenea principii sînt: 
democratismul politic, drepturile omului, separaţia puterilor, pluralismul, independenţa judecătoriilor. 
De regulă, aceste principii sînt înscrise în Constituţie, capătă astfel şi o forţă juridică superioară faţă de 
celelalte legi şi faţă de toate ramurile dreptului. 

Alături de aceste principii generale se disting anumite principii proprii uneia sau cîtorva 
ramuri de drept, fiind înscrise în coduri sau alte legi. Pot fi amintite în această categorie asemenea 
principii ca cel al legalităţii, incriminării şi pedepsei în dreptul penal, principiile libertăţii contractuale 
sau bunei credinţi în dreptul civil, principiile realităţii contradictorialităţii sau publicităţii în dreptul 
procesual şi altele. Fiecare disciplină juridică de ramură studiază principiile ramurii de drept 
respective. 

Evident că frontiera între principiile fundamentale, generale sau constituţionale şi cele de 
ramură este elastică, penetrabilă în sensul că se întrepătrund, se completează şi se sprijină reciproc. 

O menţiune aparte trebuie făcută şi pentru dreptul internaţional ale cărui principii s-au 
cristalizat de-a lungul evoluţiei relaţiilor internaţionale. Astfel pot fi amintite principiul respectării 
tratatelor "pacta sunt servanda", principiul bunei vecinătăţi, principiul soluţionării conflictelor 
internaţionale pe calea paşnică a negocierilor, principiul reciprocităţii etc. 

Principiile se deosebesc şi de axiomele, maximele şi aforizmele juridice. Axiomele, 
maximele şi aforizmele juridice reprezintă mici sinteze cu un grad de cuprindere mult mai mic decît 
principiile generale şi cu un rol limitat în interpretarea fenomenului juridic. Ele rezultă din experienţă 
şi din tradiţie. Sediul lor se află în dreptul roman fiind rezultatul unor procedee de tehnică juridică, 
care au oferit soluţii aspectelor celor mai variate ale relaţiilor sociale. 

 
5.2. Originea şi importanţa teoretică şi practică a studierii principiilor 

dreptului 
Căutarea şi explicarea originii principiilor dreptului a constituit o preocupare permanentă 

pentru şcolile şi curentele de gîndire juridică. In fapt, problema s-a confruntat de cele mai multe ori cu 
explicarea şi interpretarea fenomenului juridic ca atare, cu descifrarea poziţiei sale în sistemul 
legăturilor dintre oameni. 

Aşa cum am văzut în conştiinţa primelor formaţiuni sociale normele apar ca porunci impuse 
oamenilor. "Nimeni nu ştie de unde vin legile, ele sînt veşnice" scria Sofocle în Antigona. 

Şcoala dreptului natural găseşte m raţiunea umană izvorul constant şi general al principiilor 
dreptului. Ele sînt valabile pentru orice timp şi orice loc. 

întemeietorii şcolii istorice dau o nouă explicare dreptului şi a principiilor sale. Şcoala 
istorică a dreptului, aflată sub înrîurirea filozofiei cantiene, prezintă dreptul şi principiile sale ca 
produse ale conştiinţei colective, ale spiritului popular. 

Constatăm, deci, tendinţa de scoatere a dreptului din raţiunea pură a omului şi atribuirea lui 
unor cauze evolutive istorice. Baza dreptului pozitiv şi a principiilor sale îşi găseşte realitatea m 
conştiinţa generală a poporului el nu este un produs arbitrar pe care înţelepciunea omenească îl creează 
. 

în general, se poate remarca faptul că, indiferent dacă a fost vorba de orientările pozitiviste, 
jusnaturaliste, sau istorice, justificarea fundamentului dreptului, a principiilor sale generale 
călăuzitoare s-a făcut de la constatarea dreptului ca instrument al asigurării libertăţii şi egalităţii 
oamenilor în raporturile dintre ei sau în raporturile lor cu statul, independent de variaţiile istorice în 
care s-au configurat instrumentele juridice de garantare şi realizare a libertăţii şi egalităţii. 

Existenţa acestor variaţii nu poate scăpa însă analizei ştiinţifice, care, reţinînd menirea 
dreptului de a asigura ordinea, securitatea, pacea între oameni, ridică şi întrebarea: "Care pace, care 
ordine şi care securitate? Sau, ordinea, securitatea, pacea cui?" 
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Concepţia modernă a dreptului pune în lumină problema, că studiul principiilor dreptului 
trebuie axat şi pe recunoaşterea faptului, că dreptul nu poate fi dislocat de materia socială. 

Oricare ar fi individualitatea lor proprie, principiile dreptului există şi în dependenţă de 
principiile generale ale altor sfere de activitate ale societăţii umane. 

Principiile generale de drept sînt prescripţiile fundamentale care canalizează crearea 
dreptului şi aplicarea lui. Ele sînt străbătute de o dublă dialectică - externă şi internă. 

Dialectica externă priveşte dependenţa principiilor de ansamblul condiţiilor sociale, de 
structura societăţii în ansamblu. 

Dialectica internă a principiilor dreptului priveşte ansamblul legăturilor interne caracteristice 
sistemului de drept, întretăierile părţilor sale componente. 

Care este importanţa studierii principiilor? 
In privinţa utilităţii practice a studiului principiilor generale a dreptului, problema merită 

atenţie cel puţin, din două unghiuri:. 
a) Principiile dreptului trasează linia directoare pentru sistemul juridic. Fără ele dreptul n-ar 

putea fi conceput, în acest sens, principiile de drept exercită o acţiune constructivă, ele orientează 
activitatea legiuitorului; 

b) Principiile generale au un rol important şi în activitatea justiţiei. Cei însărcinaţi cu 
aplicarea dreptului, trebuie să cunoască nu numai "litera" legii, ci şi "spiritul" său, iar principiile de 
drept alcătuiesc chiar "spiritul legii". Omul de drept trebuie să constate nu numai "pozitivitatea" legii, 
el trebuie să-şi explice şi raţiunea existenţei sale sociale, suportul social al dreptului, legătura sa cu 
valorile sociale. 

c) în sfîrşit, după cum s-a mai menţionat mai sus, în cazuri determinate, principiile de drept 
ţin loc de normă de reglementare, atunci cînd, într-o cauză civilă sau comercială, legea tace, 
judecătorul soluţionînd cauza în temeiul principiului de drept. 

d) în concluzie, acţiunea principiilor dreptului are ca rezultat conferirea siguranţei dreptului - 
garanţia acordată indivizilor contra imprevizibilităţii normelor coercitive - şi a concordanţei sistemului 
legislativ, adică concordanţa legilor, caracterul lor social (admisibil), oportunitatea lor. 

 
5.3. Prezentarea analitică a principiilor generale ale dreptului  
Principiile de drept sînt extrase din dispoziţiile constituţionale sau sînt deduse pe cale de 

interpretare. In general, prezentarea principiilor, enumărarea lor, sînt rodul unor activităţi de cercetare 
ştiinţifică şi prin aceasta au gradul lor de subiectivitate, deşi în conţinutul lor ele răspund unor 
necesităţi ce se impun în mod esenţial legiuitorului. 

Dintre principiile de baza ale dreptului am putea enumăra următoarele: 
1. Principiul libertăţii şi egalităţii; 
2. Principiul echităţii şi justiţiei; 
3. Principiul responsabilităţii; 
4. Asigurarea bazelor legale de funcţionare a statului. 
1. Principiul libertăţii şi egalităţii 
într-o societate democratică, statul - organismul politic care dispune de forţă şi decide cu 

privire la întrebuinţarea ei - garantează juridic şi efectiv libertatea şi egalitatea indivizilor. 
Dimensiunile demersului în care omul poate să se mişte după bunul său plac sînt fixate de 

către puterile publice în conformitate cu scopurile pe care ele însele şi - au propus să le atingă într-un 
sistem politic pluralist. 

Aşa cum spune Hegel, ideea dreptului este libertatea, şi pentru ca ea să fie înţeleasă, 
observată, ea trebuie să fie cunoscută atit în conceptul ei cît şi în existenţa ei reală. 

Libertatea constituie substanţa dreptului, iar sistemul dreptului este Domeniul libertăţii 
înfăptuite. 

"Fiecare individ are dreptul la viaţă, la libertate şi la siguranţa personală" - prevede art. 3 din 
Declaraţia universală a drepturilor omului. 

Fiind fundamente ale vieţii sociale, libertatea şi egalitatea trebuie să-şi găsească expresie 
juridică. De aceea aceste concepte vor fi şi sînt principii ale dreptului care le va confirma într-o unitate 
ce ţine de însăşi dialectica vieţii sociale. 

Nu poate exista egalitatea decît între oameni liberi şi nici libertate decît între oameni a căror 
egalitate este consfinţită juridic. Egalitatea înseamnă echilibrul vieţii, iar libertatea înseamnă 
capacitatea oamenilor de a acţiona fără dificultăţi, fără oprelişti. 

Principiul general al libertăţii se difuzează în ramurile dreptului fie sub forma libertăţilor 
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generale, fie sub forma libertăţilor individuale. Aceste libertăţi sînt solidare, în sensul că afectarea 
uneia produce o reacţie în lanţ, deranjînd pe toate celelalte. 

Astfel libertatea de gîndire este strîns legată de libertatea de exprimare, libertatea cuvîntului 
de libertate de a scrie şi de a publica etc. 

în constituţii şi în documentele internaţionale privind drepturile omului sînt înscrise aceste 
libertăţi şi se poate de mai remarcat că în practica socială realizarea libertăţilor a necesitat mari 
sacrificii. 

Aşa cum nota Hiering, pentru a stabili că omul e o fiinţă liberă, că are dreptul la libertate, au 
trebuit mai multe sforţări decît pentru a stabili că pămîntul se învîrteşte împrejurul soarelui. 

în planul realizării efective a libertăţii sociale, rolul dreptului se materializează în îngrădirea 
înclinaţiei unor grupuri de a nega altora ceea ce lor nu le place, în neutralizarea acelei neîncrederi a 
autorităţilor politice faţă db grupările neconformiste şi în înlăturarea tuturor barierelor şi 
(jfecriminărilor ce apar în calea asigurării şanselor egale de manifestare şi progres pentru toţi oamenii. 

In acest cadru Montesquieu considera că "Libertatea este dreptul de a face tot ceea ce 
îngăduie legile; şi dacă un cetăţean ar putea să facă ceea ce ele interzic, el nu ar mai avea libertate, 
pentru că şi ceilalţi ar putea să facă la fel". 

Libertatea este una singură, dar căile sale de manifestare sînt numeroase: libertatea 
religioasă, libertatea cuvîntului, libertatea presei, libertatea întrunirilor etc. Acestor forme de 
exprimare ale libertăţii le corespund diversele drepturi ale individului prevăzute în constituţi şi apărate 
în reglementările legale ale actelor normative subordonate constituţiei. 

Libertatea trebuie să fie înţeleasă de fiecare om, doar aşa ea devine o condiţie pentru ca 
fiecare să-şi poată construi, graţie alegerilor sale veşnice (perpetue), propria personalitate. 

„Omul este condamnat să fie liber, - notează Sartre, unul din liderii existenţialismului, - 
condamnat că el nu s-a creat pe sine însuşi şi, de altfel, deoarece el este responsabil de tot ceea ce se 
face." 

în condiţiile societăţii de azi, caracterizată printr-o multiplicare fără precedent a raporturilor 
juridice interumane, libertatea îşi afirmă latura externă, prin numeroasele sale garanţii juridico-statale. 

Astăzi sîntem departe de acea dispoziţie din Constituţia statului Mississipi că doar sclavul 
avea dreptul la securitate, omul liber avea privilegiul de a-şi asigura el însuşi securitatea. Astăzi se 
socoteşte ca un adevăr unanim admis, că o societate civilă are trei drepturi "absolut" necesare: 

- libertatea individului; 
- securitatea persoanei şi 
- proprietatea. 
In această triadă proprietatea apare ca un adevărat fundament al atitudinii independente a 

spiritului; fără libertate economică nu poate exista nici o libertate şi este deschis oricînd drumul 
înrobirii. 

 
2. Principiul echităţii şi justiţiei 
Acest principiu readuce în prim plan problema existenţei unor prescripţii fundamentale, 

desprinse din raţiune, şi al căror scop este de a da siguranţă vieţii sociale. 
Cuvîntul echitate vine de la latinescul „aequitas", care înseamnă dreptate, cumpătare, 

potrivire. La greci, după împărţirea egală a prăzii se auzeau strigăte: "Dike" (dreptate), aşa cum după o 
izbîndă militară strigau "Nike" (victorie). Personificată apoi, Dike devine zeiţa armoniei şi păcii civile. 

La romani cuvîntul "aequitas" capătă sens apropiat dreptului spre exemplu: „Aequitate 
rempublicam gerere" (a cîrmui statul cu cumpătare). 

La Cicero "aequitas" se confundă cu "jus civile" (dreptul egal pentru toţi cetăţenii) în 
general, la jurisconsulţii Romei "aequitas" apare ca scop şi ideal al dreptului. Celsius defineşte dreptul 
- aşa cum am văzut - ca "ars boni et aequi" (arta binelui şi echităţii). 

Acţiunea principiului echităţii priveşte atit activitatea legiuitorului, cît şi activitatea de 
interpretare şi aplicare a dreptului. 

Justiţia - (sora romană a lui Dike), reprezintă acea stare generală ideală a societăţii realizabilă 
prin asigurarea pentru fiecare individ în parte şi pentru toţi împreună a satisfacerii drepturilor şi 
intereselor comune. 

în concepţia lui Platon, justiţia se realizează prin îndeplinirea de către fiecare clasă socială 
aceea ce îi era destinat prin naştere - să conducă, să muncească, să se lupte, să se supună fără proteste 
etc. 

Aristotel concepe justiţia fie sub formă comutativă, fie sub forma distributivă. Justiţia 



Page 46 of 149 
 

comutativă priveşte raporturile dintre particulari, esenţa ei este egalitatea, reciprocitatea - fiecare 
trebuie să primească exact contravaloarea a ceea ce a oferit. Justiţia distributivă are în vedere 
raporturile dintre colectivitate şi indivizi. Aici este hotărîtoare ideea de proporţie - ceea ce primeşte 
fiecare de la societate trebuie să fie proporţional cu rangul, meritele şi aportul său. în acest fel justiţia 
distributivă la Aristotel, apare rece, aproape crudă. 

La romani justiţia se fonda pe principiul moral al dreptăţii, ei aşezau la baza justiţiei acel 
"honeste vivere" (a trăi cinstit). 

Această idee a ordinii echilibrului o întilnim şi la alţi gînditori antici. Legile vin şi pleacă, 
justiţia rămîne; sau, într-o expresie bine cunoscută: "Leges enuumerare, una justiţia". 

3. Principiul responsabilităţii 
Responsabilitatea însoţeşte libertatea. "Cînd se aude spunînd - scria Hegel - că libertatea este 

în genere să poţi acţiona cum vrei, aceasta înseamnă o totală lipsă a culturii gîndirii, în care nu se 
găseşte nici o urmă din voinţa liberă, drept, moralitate". 

Responsabilitatea este un fenomen social; ea exprimă un act de angajare a individului în 
procesul interacţiunii sociale. 

Libertatea omului apare din trei puncte de vedere. 
- libertatea în raport cu natura; 
- în raport cu societate; 
- libertatea omului în raport cu sine însuşi. 
In ordinea de idei care ne interesează, aceea a libertăţii ca fundament al responsabilităţii, 

avem în vedere sensul libertăţii sociale a omului (cunoaştere, decizie, acţiune). 
Concepînd responsabilitatea ca o asumare a răspunderii faţă de rezultatele acţiunii sociale a 

omului, se admite faptul că acţiunea socială este cadrul nemijlocit de manifestare a responsabilităţii, pe 
de o parte, iar pe de altă parte că libertatea este o condiţie fundamentală a responsabilităţii. 

Fiind strîns legată de acţiunea omului, responsabilitatea apare ca fiind intim corelată cu 
sistemul normativ. Nivelul şi măsura responsabilităţii sînt apreciate în funcţie de gradul şi conţinutul 
procesului de transpunere conştientă în practică a prevederilor normelor sociale. 

Ca o concordanţă dintre ideile, sentimentele, atitudinile individului şi cerinţele sociale, 
responsabilitatea era plasată la început, pe terenul moralei. Domeniul juridic era constatat, doar 
recunoscîndu-i domeniul răspunderii (ca raport din afară). ,,, 

Trebuie de subliniat, că responsabilitatea înţeleasă ca o dimensiune a individului ce 
reglementează întregul său comportament nu poate fi redusă doar la nivelul său moral, există o 
corelaţie a tuturor formelor de responsabilitate (morala, politica, juridică). 

Dreptul nu trebuie privit şi apreciat doar prin posibilităţile pe care le are de a interveni post 
factura pe terenul răului deja făptuit, moment în care sancţiunea se impune; el are posibilitatea prin 
conţinutul prescripţiilor sale, să contribuie la fundamentarea unei atitudini culturale a individului faţă 
de lege, atitudine ce presupune grija asumată faţă de integritatea valorilor sociale apărate pe cale legală 
(implicînd deci fenomenul responsabilităţii). 

Dobîndind dimensiunea responsabilităţii, individul nu se mai află în situaţia de subordonare 
"oarbă" şi supunere neînţeleasă faţă de norma de drept, ci în situaţia de factor care se raportează la 
normele şi valorile unei societăţi în mod activ şi conştient. 

 
4. Asigurarea bazelor legale de funcţionare a statului 
Un prim principiu este acela al asigurării bazelor legale de funcţionare a statului. Acţiunea 

acestui principiu constituie premisa existenţei statului de drept. Caracteristica fundamentală a statului 
de drept o constituie, în această lumină, cucerirea pe cale legală a puterii, şi apoi exercitarea sa în 
conformitate cu cerinţele legalităţii, ceea ce implică şi simţul compromisului, adică recunoaşterea 
legitimităţii parţiale a argumentelor celorlalţi. 

Într-un asemenea stat, dreptul îndeplineşte misiunea sa de intermediar între idealurile morale, 
filozofice, şi forţele reale, sociologice, între ordine şi viaţă. 

In statul de drept întinderea puterii trebuie să fie compensată de scurtimea duratei sale (a 
celor ce o deţin). Izvorul oricărei puteri politice sau civile trebuie să fie voinţa suverană a poporului, 
iar aceasta, trebuie să-şi găsească formele juridice potrivite de exprimare în aşa fel încît puterea 
poporului să poată funcţiona în mod real ca o democraţie. 

Pentru acest motiv trebuie să existe acele canale intermediare prin care circulă puterea, să fie 
stabilite garanţii constituţionale eficiente pentru realizarea separaţiei şi autolimitarii puterilor de stat. 

Guvernarea prin drept (Rule of Law) în cadrul statului de drept (Staatrecht) îşi are 
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deterrninaţiile sale calitative ui raport de ansamblul condiţiilor interne şi internaţionale specifice într-o 
etapă dată. 

Ca scop ideal, această guvernare implică potenţarea virtuţilor dreptului, a autorităţii legii, 
descurajarea (sau chiar reprimarea) tendinţelor abuzive, discreţionare, ale structurilor etatice şi 
afirmarea climatului în care omul să-şi găsească liniştea într-o ordine juridică activă (care conţine acea 
tendinţă liniştitoare, conservatoare, pentru fiecare individ). 

In concluzie, această enumărare şi analiză a principiilor generale ale dreptului subliniază 
faptul că o bună cunoaştere a unui sistem juridic nu poate să nu pornească de la examinarea modului în 
care ideile conducătoare (principiile) sînt reflectate în acel sistem. 

Aceasta este explicaţia faptului că în epoca noastră atît practicienii cît şi teoreticienii 
dreptului manifestă un interes crescut pentru principiile de drept. Acest interes este remarcat atît în 
ceea ce priveşte normele şi instituţiile dreptului intern, cît şi în domeniul dreptului internaţional 
contemporan. 

Marile prefaceri social-economice determină şi schimbări în conţinutul legislaţiei, modificări 
în construcţia şi organizarea sistemelor de drept, fapt ce amplifică rolul ştiinţei legislative şi a 
legiuitorului în general. Expresia juridică a raporturilor firodamentale din societate, principiile 
dreptului apar în calitate de supape care asigură deschiderea sistemului dreptului, legătura sa cu 
realitatea. 

A acţiona asupra dreptului şi a ajuta dreptul să acţioneze, aceasta e natura principiilor 
generale ale drtptului. 

În perioadele de transformări sociale principiile generale trec pe primul plan. Dezvoltarea 
economică aşează statele în poziţii dependente, fapt de natură a apropia reglementările juridice. 

Se mai impune, de asemenea, concluzia că aceste principii generale nu rămîn într-un spaţiu 
suspendat, ele nu există în mod abstract, fără legătura cu reglementările din ramurile de drept. 

Principiile generale constituie, în acest sens, fundamentul principiilor de ramură. Plecînd de 
la principiile generale ştiinţele juridice de ramură formulează o seamă de principii specifice, cum ar fi 
în dreptul civil principiul reparării prejudiciului cauzat, în dreptul penal - principiul legalităţii 
mcriminării (nullum crimen sine lege), în dreptul procedural - (audiatur et altera pars); în dreptul 
internaţional public- principiul respectării tratatelor (pacta sunt servanda). 

 
 
PRELEGEREA A ŞASEA 

„Funcţiaprimară a dreptului este  
funcţia integrativă, adică dreptul 
 are rolul de a calma elementele 

potenţiale de conflict şi de a 
 „unge" mecanismul social.." 

(T.Parsons)  
FUNCŢIILE DREPTULUI 

6.1.Noţiunea de funcţii ale dreptului 
Dreptul are ca scop reglementarea relaţiilor sociale, orientarea comportamentului uman, în 

cadrul unor relaţii de interes major, în conformitate cu o voinţă generală. 
Acest scop este servit de o serie de funcţii. 
Funcţiile dreptului sînt acele direcţii (orientări fundamentale) ale acţiunii mecanismului 

juridic, la realizarea cărora participa întregul sistem al dreptului (ramurile, instituţiile, normele 
dreptului) precum şi instanţele sociale cu atribuţii în domeniul realizării dreptului . 

Cuvîntul funcţie vine de la latinescul funcţio (onis) care iniţial a însemnat muncă, 
deprindere, avînd şi sensul de îndeplinire. Noţiunea are o largă aplicabilitate în matematică şi biologie. 

Cunoscutul sociolog american, Talcoit Parsons considera că funcţia primară a dreptului este 
funcţia integrativă, dreptul avînd rolul de a "calma" elementele potenţiale de conflict şi de a "unge" 
mecanismul social. 

Dreptul este în această lumină un instrument al controlului social, instrument ce poate 
funcţiona în condiţii bune numai în prezenţa următoarelor premise: 

- fundamentul legitim al sistemului normativ; 
- modul de interpretare a normelor dreptului; 
- sancţiunile ce se aplică în cazul încălcării acestora; 
- jurisdicţia. 
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Aceste patru premise sînt după Parsons atît obiective, cît şi funcţii ale sistemului juridic. 
S. Komarov defineşte funcţiile dreptului ca fiind direcţiile principale de influenţă a 

mecanismului juridic care evidenţiază rolul dreptului în reglementatea relaţiilor sociale. 
ÎIn tabloul pe care-1 oferă lumii evoluţia societăţii de azi, dreptul îşi dezvăluie natura sa 

instrumentală, capacitatea sa de a servi interesele generale ale societăţii, într-o reţea de interese 
particulare, adeseori contradictorii. 

Într-un aşa context, dreptului îi revine funcţia de creare a ordinii publice, funcţie ce se 
concretizează în rezolvarea conflictelor dintre indivizi şi grupuri, în prezenţa acestor conflicte, dreptul 
apare ca un instrument imparţial de rezolvare a litigiilor. 

În termeni asemănători tratează problematica funcţiilor dreptului autorul norvegian Vilhelm 
Aubert. în concepţia sa dreptul este un mijloc de rezolvare a conflictelor. 

Cînd analizăm funcţiile dreptului, trebuie să avem în vedere că noţiunea dreptului se 
înfăţişează în complexitatea sa, ca sistem juridic, introducîhd în dezbatere nu numai latura normativă a 
conţinutului dreptului, ci şi aspectele caracteristice ale creării dreptului, viaţa normelor juridice şi 
realizarea lor, în strînsă legătură cu împrejurările sociale în care apar şi se dezvoltă raporturile de drept 
şi care într-o exprimare utilizată în sociologia dreptului determină condiţia socială a legii. 

Iar acum să trecem la o prezentare mai profundă a funcţiilor dreptului. 
 
6.2. Prezentarea analitică a funcţiilor dreptului  
A. Funcţia normativă. 
Funcţia normativă a dreptului derivă din scopul superior al dreptului, din faptul că nefîind 

scop în sine, dreptul este destinat să asigure subordonarea acţiunilor individuale faţă de o conduită-tip. 
Această funcţie ne apare ca o funcţie de sinteză, care implică toate celelalte funcţii ale 

dreptului. Ea este strîns legată de caracterul normativ al dreptului, de normativitatea juridică. 
Alături de alte forme de reglementare normativă, dreptul prin ansamblul său, este un factor 

de programare a libertăţii de acţiune a omului. 
Orice proces care apare în societate nu se poate desfăşura anarhic, la întâmplare, ci într-un 

cadru organizat, normat, reglementat. 
Funcţia normativă a dreptului exprimă poziţia specifică a dreptului în viaţa socială, calitatea 

sa de a fi un mijloc eficace de organizare şi conducere socială, îmbrăţişînd cele mai importante relaţii 
sociale, dreptul are o poziţie specifică în ansamblul celorlalte forme normative bucurîndu-se de un 
tratament social specific. 

B. Funcţia de conservare, apărare şi garantare a valorilor fundamentale ale societăţii 
O altă funcţie a dreptului este aceea de conservare, apărare şi garantare a valorilor 

fundamentale ale societăţii. Ocrotind şi garantînd ordinea constituţională, proprietatea, statul şi rolul 
individului, dreptul apare ca un factor implicat în procesul dezvoltării sociale. 

Fiind instrument al controlului social, dreptul previne dezorganizarea, asigură coeziunea 
internă a colectivităţilor prin programarea şi tipizarea unor conduite socialmente utile, defineşte cadrul 
general de desfăşurare a proceselor sociale şi sancţionează conduitele ilicite. 

Dreptul, ca ansamblu de norme, instituţii şi sancţiuni formalizate, stabileşte principiile de 
bază ale convieţuirii sociale, în ansamblul prescripţiilor sale dreptul apără, prin mijloace specifice 
fiecărei ramuri, viaţa în comun, împotriva diferitor excese individuale, asigură securitatea persoanei 
(în acest sens s-a vorbit despre cele trei drepturi "absolute" ale societăţii civile - securitatea persoanei, 
libertatea individului şi proprietatea). 

In perspectiva axiologică, norma de drept, ca regulă ce prescrie o conduită posibilă sau 
obligatorie, este o cale pentru realizarea unor valori finale. Pentru drept sînt specifice valorile de 
finalitate. 

Interesul general, binele comun, egalitatea, justiţia, democraţia, proprietatea în formele ei 
multiple, societatea civilă, statul de drept, sînt astăzi valori apărate şi garantate de drept, valori evocate 
şi valorificate în procesul de elaborare şi aplicare a dreptului. 

C. Funcţia de institutionalizare sau formalizarea juridică a organizării social-politice. 
O funcţie de bază a dreptului o constituie instituţionalizarea sau formalizarea juridică a 

relaţiilor social-politice ale societăţii . 
Dreptul - în special Constituţia şi legile organice - asigură cadrul de funcţionare legală a 

întregului sistem de organizare socială. 
Organizarea şi funcţionarea puterilor publice precum şi a instituţiilor politice fundamentale 

sînt concepute în manieră juridică, iar mecanismul raporturilor ce se nasc în procesul conducerii 
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politice este reglat prin intermediul dreptului. 
Dreptul cuprinde în sfera sa un domeniu vast - domeniul organizării sociale. El are în vedere 

acest domeniu în ansamblul său o funcţie a sistemului social global. 
D. Funcţia de conducere a societăţii 
Fiind mijlocul cel mai eficace pentru realizarea scopurilor social - politice dreptul exercită un 

rol important în conducerea societăţii. 
Actul juridic normativ este un act de conducere socială, în forma ei cea mai generală, legea 

este forma universală de exprimare a năzuinţelor sociale majore, îmbrăţişmd domeniul organizării 
sociale, dreptul se circumscrie conceptului de practică socială. 

Dreptul aparţine acestui domeniu cel puţin din două perspective: 
a) acţiunile care pun în mişcare activitatea legislatorului sînt strîns legate de nevoile reale ale 

societăţii, de practica raporturilor interumane. In acest sens spunem că dreptul este determinat de 
scopuri ce se impun acţiunii; 

b) ca efect al aplicării normei de drept se produce o modalitate a relaţiilor sociale prin aceea 
că dreptul oferă o formă specifică de manifestare a raporturilor sociale - forma raporturilor juridice, cu 
toate consecinţele ce derivă de aici. 

Dreptul este o tentativă de regularizare a raporturilor sociale; el vrea să stabilească în 
avalanşa de interese, adesea contradictorii, o armonie în virtutea ideii de valoare. 

în această lumină, dreptul nu este - cum, în mod eronat este uneori înfăţişat - o simplă 
tehnică, un derivat pasiv economiei şi statului, o tehnică ce ar putea fi substituită oricărui scop. Fiind o 
îmbinare pe baze obiective a unor acte de gîndire, de voinţă şi experienţă, actul normativ juridic, ca act 
de decizie şi de conducere, concretizează cerinţele esenţiale ale vieţii în comun. 

 
 
 
 

„Şi astfel, din tot ceea ce 
există pe nimic nu te poţi sprijini 

mai bine decîtpe tăria legilor care, 
înlăturînd orice nedreptate, rînduiesc 

aşa cum se cuvine şi lucrurile 
dumnezeieşti şi pe cele lumeşti..." 

(Iustinian) 
 
7.1. Sistemul normelor din societate. Norme sociale şi norme tehnice 
Societatea umană care este interesată în instaurarea ordinii, a echilibrului social, menţinerea 

structurilor şi formelor sale de organizare şi funcţionare îşi desfăşoară activitatea într-un mod 
organizat, după anumite reguli sociale, într-un anumit cadru normativ, altfel s-ar instaura anarhia, 
violenţa, bunul plac al fiecărui individ şi dezordinea. 

Diversitatea relaţiilor sociale determină existenţa unei multitudini de norme sociale, şi, în 
consecinţă, o varietate de forme prin care se influenţează conduita oamenilor în cadrul acestor relaţii. 

Multitudinea de norme sociale nu se echivalează nici un moment cu existenţa anarhică a 
acestora. Există, dimpotrivă, o strînsă relaţie între diversele categorii de norme, numeroase forme de 
colaborare între ele, determinate de faptul că diversele seturi normative prezintă proprietăţi şi corelaţii 
comune. 

Existenţa formelor variate de reglementare a activităţii oamenilor impune, pe planul 
cercetării, necesitatea delimitării sistemelor normative - o delimitare în timp şi spaţiu - precum şi 
examinarea trăsăturilor lor determinate, fundamentale. 

Sistemul normelor sociale este alcătuit din următoarele categorii de norme: normele etice, 
normele obişnuielnice, normele tehnice, normele religioase, normele organizaţiilor sociale nestatale şi 
normele juridice. 

Nu vom proceda la examinarea trăsăturilor şi determinaţiilor calitative specifice tuturor 
categoriilor de norme, ci vom analiza în capitolul de faţă doar corelaţiile unor norme sociale cu 
normele de drept. 

Deci, după cum am spus mai sus, în afară de drept, de normele juridice asupra relaţiilor 
sociale, asupra conduitei oamenilor, acţionează de asemenea o mare varietate de norme, în cele mai 
variate forme şi modalităţi. 
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Societatea umană este clădită şi funcţionează potrivit unor principii şi norme (reguli), 
izvorîte din necesitatea existenţei sociale, orientind comportamentul oamenilor şi adaptarea lui la 
nevoile dezvoltării şi progresului social în general. 

Acţiunea dreptului asupra relaţiilor sociale are loc în cadrul unui sistem de reglementare 
compus dintr-o multitudine de norme (reguli) sociale. Acţiunea de reglementare se realizează 
concomitent printr-o împletire şi interacţiune a diferitelor categorii de norme. Pentru o mai precisă 
delimitare şi înţelegere a reglementărilor juridice a relaţiilor sociale este necesară cunoaşterea, fie şi 
mai generală, a acţiunii şi a altor norme, a reglementărilor de natură extrajuridiră sau metajuridică. 

Termenul de "normă" este o categorie generală folosită de diferite ştiinţe, inclusiv ştiinţele 
sociale (juridice, economice, politice, sociologice). De la început trebuie să facem o distincţie între 
"normele sociale" şi "normele tehnice". 

a) Norma socială este în terminologie sociologică, o regulă sau un standard de comportament 
împărtăşită de două sau mai multe persoane cu privire la conduita ce trebuie considerată ca social-
acceptabilă. Normele sociale privesc astfel raporturile dintre oameni şi sînt, deci, o creaţie a acestora, o 
expresie de voinţă a oamenilor. 

Normele tehnice au în vedere comportamentul omului în raportul faţă de natură sau obiectele 
din ea exprimate de legile naturale . Ca legi ale ştiinţei ele au un caracter obiectiv, nu depind de voinţa 
omului. Omul nu le poate schimba, însă poate şi chiar trebuie să le cunoască pentru a putea să le 
folosească şi să le instrumenteze în mod corect cînd foloseşte un obiect din natură (bunăoară, 
prelucrarea pămîntului) în conformitate cu normele agrozootehnice sau o maşină ori utilaj care 
funcţionează după anumite norme. 

Normele de folosire ale utilajului, ale unui aparat sau agregat tehnic, sînt norme tehnice care 
trebuie cunoscute şi aplicate, în ipoteza că nu se respectă aceste norme tehnice şi tehnologic nu se 
poate obţine rezultatul dorit. In societatea modernă, industrializată, tehnologizată şi computerizată, 
folosirea şi respectarea acestor norme este foarte importantă pentru activitatea umană să se poată 
desfăşura normal şi cu un randament deosebit. De aceea, multe norme tehnice sau tehnologice au 
devenit obiect de reglementare juridică (cum sînt cele din domeniul ecologic, al circulaţiei, al 
transportului şi telecomunicaţiilor), devenind prin aceasta şi norme sociale juridice. 

Normele sociale sînt create de oameni şi stabilesc conduita oamenilor în cele mai diferite 
domenii ale vieţii sociale, varietatea lor fiind condiţionată pe de o parte, de varietatea relaţiilor sociale 
pe care le reglementează -economice, politice, de familie etc. - iar pe de altă parte, de modul prin care 
voinţa şi interesele exprimate în ele sînt aduse la îndeplinire, cu alte cuvinte, consecinţele nerespectării 
lor (existenţa unor sancţiuni). 

Existenţa normelor sociale este obiectiv necesară, nici societatea neputîndu-se lipsi de ele, 
fiind de neînchipuit o societate anomică, adică fără norme de comportare. Pe măsura evoluţiei şi 
dezvoltării societăţii creşte şi se diversifică sistemul normelor sociale. Rolul acestora şi în mod special 
al celor juridice creşte deosebit de mult în societatea contemporană în care intervenţia tot mai amplă în 
orientarea proceselor sociale necesită reglementări corespunzătoare. 

Desigur că oamenii sînt liberi în alegerea comportamentului lor in conformitate cu diferitele 
norme sociale, acestea nu li se impun mecanic, automat ci trebuie să treacă prin conştiinţa lor, prin 
liberul lor arbitru. Această libertate, liber - arbitru al oamenilor, este relativă, adică permite 
manifestarea concomitentă şi a libertăţii celorlalţi. Norma supremă a dreptului, după Kant, cere să te 
porţi în aşa fel, încît libertatea, expresie a voinţei autonome, să se împace cu libertatea fiecăruia. 
Dreptul este acela care prin normele sale asigură o limitare reciprocă a voinţelor libere ale oamenilor. 
Pe de altă parte, în cazul alegerii unei conduite contrare normei sociale, intervine corectivul necesar, 
aplicarea sancţiunii, foarte diferită după natura normei încălcate (morale, juridice etc.). 

Teoreticienii au făcut diferite clasificări ale normelor sociale de conduită, pornind de la 
anumite criterii cum ar fi: obiectul, sfera de cuprindere, sancţiunea. Aşa, bunăoată, profesorul iugoslav 
Radomir Lukic distinge: 

1. După sfera de reglementare, norme "cu caracter general sau universal, adică normele care 
se referă la comunitatea socială în ansamblul său (de exemplu: normele morale general-umane, 
normele dreptului internaţional) sau norme cu o sferă mai restrînsă care se aplică numai la anumite 
societăţi sau comunităţi umane restrînse (o organizaţie socială cu caracter economic, politic sau de altă 
natură); 

2. După modul de apariţie, se disting norme cu apariţie spontană, neorganizată (obiceiuri, 
norme morale) şi norme elaborate conştient în mod organizat de către un organism social (norme 
juridice, norme ale unei organizaţii sociale); 
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3. După sancţiune, se disting norme care permit aplicarea unei coerciţiuni fizice şi norme 
dotate cu sancţiuni de altă natură; 

4. în fine după conţinutul, adică sectorul sau tipul de relaţii sociale la care se referă sînt 
norme economice, juridice, politice, religioase, morale, obişnuielnice etc. Aceasta este cea mai 
importantă distincţie . 

O altă clasificare a normelor sociale, în afara celor juridice, este dată de autorul Jan Dabin. 
El le grupează în reguli morale, reguli de convieţuire socială proprii unui grup (de bună creştere sau 
comportament civilizat) sau unui anumit mediu (profesional, sportiv, modem); reguli de ontologie 
profesională (ce ţin mai mult de uzajul profesiei decît de etica exercitării ei); reguli propriu-zis tehnice 
în exercitarea unei profesii (de exemplu, modul de conducere a autoturismului sau de a circula ca 
pieton în locurile şi pe căile publice). 

Fără a mai intra în caracteristici de detaliu, menţinîndu-ne la un grad mai mare de 
generalitate, ţinînd seama de importanţa şi ponderea pe care o au în influenţarea conduitei sociale, 
precum şi de raportul lor cu dreptul, vom analiza normele sociale nejuridice, grupate în obiceiuri, 
norme de convieţuire, norme morale şi norme ale unor organizaţii nestatale. 

 
7.2. Normele obiceiului 
Obiceiurile (moravurile, datinile) sînt o categorie aparte de reguli sociale, care au apărut încă 

din primele începuturi ale existentei umane cîhd au dat un minim de reglementări colectivităţilor 
umane. 

Obiceiul este o regulă de conduită care se formează şi apare în mod spontan, ca urmare a 
aplicării repetate şi prelungite a unei conduite, aceasta devenind treptat o regulă intrată în viaţa şi 
tradiţia colectivităţii respective pe care oamenii o respectă din obişnuinţă, ca o deprindere. Din această 
cauză obiceiul are, într-un anumit sens, un caracter conservator. Pe cft de încet se formează obiceiul, 
pe atît mai greu sau chiar mai dificil încetează de a mai acţiona, prin procesul invers de ieşire din uz, 
adică de cădere in desuetudine. 

În societăţile primitive, arhaice, precum şi mai tirziu în antichitate şi Evul Mediu obiceiul, 
tradiţia, avea un cîmp deosebit de extins, mergînd de la reglementarea vieţii de familie, rudenie, uzuri 
alimentare şi vestimentare, pîhă la cele privind producţia şi schimbul de bunuri, în aceste condiţii 
societatea era interesată în consolidarea unor obiceiuri cu ajutorul puterii publice, astfel numeroase 
obiceiuri capătă caracter juridic. Treptat, s-a ajuns să se facă distincţie între obiceiul juridic şi cel 
nejuridic. 

Obiceiul devine normă juridică - cutumă - în momentul în care este recunoscut de puterea 
publică, de stat. în acel moment el devine, alături de celelalte norme juridice, obligatoriu, iar 
încălcarea sa atrage după sine aplicarea juridică deci de acum devine izvor de drept. 

Obiceiul continuă să existe şi în societatea modernă şi contemporană, luînd însă forma 
juridică într-o măsură foarte restrînsă, astfel cum vom vedea într-un alt capitol al cursului nostru . 

 
7.3. Corelaţia normelor juridice cu normele etice şi normele de 

convieţuire 
Normele moralei reprezintă un ansamblu de idei, reguli cu privire la bine şi la rău, corect şi 

incorect, just şi injust Morala, ca sistem raţional de norme pentru propria conduită se bazează pe 
convingerea intimă şi conştiinţa personală a fiecărui individ în comportamentul său. 

Normele morale călăuzesc conduita oamenilor care şi-o raportează astfel la valorile morale 
de bine sau rău, din care decurge şi definirea acestui comportament ca moral sau amoral. Normele 
morale sînt dotate în sancţiuni. Aceste sancţiuni pot fi exterioare subiectului şi anume o reacţie a 
mediului social (a colectivităţii) faţă de fapta amorală şi în acest caz avem de-a face cu forme diferite 
de manifestare a opiniei publice, sau pot fi interioare, din sfera conştiinţei subiectului, acestea fiind 
cele mai puternice şi eficiente sub formă de regrete, păreri de rău, mustrări de cuget sau scrupule de 
conştiinţă. 

Vechimea moralei este tot atit de mare pe cît este şi societatea. Ea a jucat şi continuă să joace 
un rol deosebit de important în reglementarea relaţiilor sociale şi asigurarea ordinii sociale. Avînd ca 
valori fundamentale principiile binelui, dreptăţii, justiţiei, adevărului, valori apărate şi promovate şi de 
drept, de la bun început s-a pus problema analizei raportului de morală, a asemănărilor şi deosebirilor 
dintre ele. în perioada antică pîna în cea medievală, în general, în multe privinţe, normele morale erau 
confundate cu normele juridice, încă din antichitate gîndirea juridico-politică a fost preocupată de 
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raportul drept-morală. Dacă în Grecia antică nu se făcea o distincţie bine precizată între cele două 
categorii de norme sociale, doctrina juridică romană, preocupată de perfecţionarea sistemului juridic, a 
făcut paşi sensibili în direcţia conceperii dreptului, independent de morală. Germanul Thomasius 
(1655-1728) a separat pentru prima dată, dreptul de morală, din punct de vedere teoretic. Apoi 
problema s-a aflat şi continuă şi azi să se afle în atenţia diferiţilor filozofi şi teoreticieni, Kant şi-a adus 
contribuţia deosebită la această analiză, relevînd caracterul absolut, aprioric al legii morale, relevată de 
acţiunea practică în forma imperativului categoric. In dezvoltarea acestei teme, considerată de Jhering 
principala în filozofia dreptului, au apărut teze dintre cele mai diverse, mergînd de la identificarea 
naturii normelor juridice şi morale, pînă la considerarea că ştiinţa dreptului, ca "teorie pură" a 
dreptului (Kelsen), trebuie să facă abstracţie de influenţă moralei ca şi a politicii şi altor factori 
extrajuridici asupra dreptului. 

În fapt, totalitatea juriştilor este de părere că între drept şi morală există o corelaţie organică, 
foarte strînsă, fiecare păstrindu-şi independenţa. 

Care smt asemănările şi deosebirile dintre drept şi morală? Fără îndoială, că atit dreptul, cît şi 
morala reprezintă un ansamblu de norme de conduită. Spre deosebire de drept, normele morale dintr-o 
societate nu suit neapărat unitare. Ele se pot deosebi, bunăoară, în anumite privinţe, în funcţie de 
natura grupului social, a colectivităţii naţionale, sociale, religioase în care se manifestă. Nu există 
valori morale absolute, în etape istorice diferite sau chiar în aceeaşi epocă la categorii sociale sau 
profesionale diferite există şi valori morale diferite, uneori chiar opuse. Dreptul, în schimb, prin natura 
sa este şi trebuie să fie unitar asigurînd o ordine juridică unică în societate, într-o ţară dată. 

Normele morale au un caracter spontan în apariţia lor, pe cînd normele de drept, cu excepţia 
cutumei juridice, sînt rezultatul unei creaţii conştiente şi organizate. Este de notat legătura strînsă între 
normele de morală şi religie. Practic, fiecare religie a determinat formarea unei morale. 

Dezvoltarea dreptului a adus la desacralizarea şi laicizarea instituţiilor, procesul fiind, însă, 
diferenţiat de la o religie la alta. Şi astăzi unele sisteme de drept, cum este cel islamic, bunăoară, sînt 
puternic influenţate de morala religioasă. (Coranul este atit carte sfîntă, cît şi codul popoarelor 
islamice). 

Din punct de vedere al sancţiunii, deosebirea este foarte mare pentru că în timp ce normele 
de drept pot să fie asigurate prin forţa coercitivă a statului, normele morale au ca sancţiune oprobiul 
public, marginalizarea, desconsiderarea, regretul, mustrarea de conştiinţă. Aceasta nu înseamnă că 
sancţiunile morale sînt fără valoare. Eficienţa lor depinde de profilul moral al persoanei respective, 
care resimte mai profund sau mai puţin profund şi, deci, cu eficienţă mai mare sau mai redusă această 
sancţiune. 

Legătura strînsă între cele două fenomene analizate ne vorbeşte că numeroase norme au atît o 
natură morală cît şi juridică. De exemplu, normele penale care cer persoanelor să aibă o comportare de 
respect faţă de viaţa, demnitatea, proprietatea altora, sînt în acelaşi timp şi norme cu un puternic 
conţinut moral. Forţa dreptului se găseşte atît în justificarea sa logică, raţională, cit şi aprobarea şi 
susţinerea sa morală. 

Profesorul Boris Negru consideră că indiferent de modul de abordare a problemei c or 
aportului „drept - morală", se impune ca dreptul să aibă un conţinut moral. 

De altfel, o înaltă moralitate în societate este un sprijin atit al elaborării cît şi al respectării 
normelor de drept, ea contribuind la o ordine de drept sănătoasă, la statornicia legalităţii în societate. 
Orice injustiţie este implicit amorală într-un stat democratic de drept. 

De aceea nu este indiferent dacă în societate normele morale sînt respectate, dacă educaţia 
morală a cetăţenilor este puternică şi dacă factorii educaţionali sînt eficienţi în activitatea lor, deoarece 
aceasta contribuie, în acelaşi timp şi la educaţia juridică a cetăţenilor. Dar, cele două sfere ale moralei 
şi dreptului, nu se suprapun întru-totul. Pe lîngă un domeniu larg, unde acţiunea lor coincide, există 
norme morale care n-au relevanţă juridică (de pildă, relaţiile de prietenie), precum şi invers, (de pildă, 
unele norme cu caracter procedural, cele tehnice şi cele organice). 

în general forma de acţiune şi cuprindere a moralei este mai extinsa, dar reglementarea - mai 
puţin concretă decît a dreptului. Acest fapt nu justifică unele păreri, care au existat m teoria dreptului 
şi în filozofia juridică, potrivit cărora "dreptul n-ar fi altceva decît un minim de morală", necesară în 
societate. 

Pe măsură ce viaţa devine tot mai complexă, intervenţia legiuitorului şi amplificarea 
reglementării juridice constituie o realitate. Aşadar, dreptul ajută la promovarea principiilor morale dar 
şi morala îşi exercită influenţa atît asupra elaborării dreptului, cît şi asupra aplicării sale. 

O categorie de norme, apropiate într-un fel de obiceiuri şi de normele morale o formează 
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normele de convieţuire, în această categorie includem normele de bunăcuviinţă, normele protocolare, 
de politeţe, de curtoazie foarte numeroase şi prezente în viaţa de zi cu zi. Calitatea sau trăsătura 
distinctă a acestor norme este dată de o anumită apreciere sau preţuire reciprocă a persoanelor, 
exprimată prin "stima", "consideraţia" sau "respectul" ce şi-1 datoresc unul altuia. Aceste norme pot 
contribui la întreţinerea raporturilor interumane, a convieţuirii, însă aportul lor este redus, iar uneori 
superficial sau numai formal, dacă nu sînt dublate de motivaţii puternice morale. 

Tot în categoria acestor norme de convieţuire sînt incluse diferite reguli de cultură, igienă, de 
bună cuviinţă şi comportament "civilizat", formate sub presiunea grupului. 

Un segment important al normelor de convieţuire socială cu puternice accente morale este 
acel al normelor deontologice sau de deontologie profesională. Aceste norme de convieţuire depind de 
uzaje mai mult decît de morală sau de drept, nu sînt creaţie imediată a unei organizaţii, ci se formează 
treptat, spontan. Desigur, că la un moment dat, ele pot să fie colectate şi însuşite printr-o instrucţiune 
inscrisă într-un statut etc. 

Importanţa normelor de convieţuire socială reiese şi din faptul ca in anumite condiţii, pentru 
respectarea lor (a unora dintre ele, evident) poate să intervină o reglementare într-un act normativ 
special, în această împrejurare, norma de convieţuire socială capătă o forţă juridică. 

 
7.4. Normele organizaţiilor sociale nestatale 
În afara normelor morale, (obiceiuri) şi a celor de convieţuire socială, există o serie de norme 

de conduită, tot nejuridice, creaţie a unor organizaţii sau organisme sociale, economice, politice, 
religioase sau de altă natură, care-şi stabilesc cadrul de organizare şi funcţionare, raporturile dintre 
membrii săi prin statornicirea unor norme, elaborate de ele, ce le guvernează întreaga activitate. 
Distingem astfel de organizaţii ca partidele politice, asociaţii civile, organizaţii apolitice, organizaţii 
fără scop lucrativ, firme comerciale, societăţi mixte, organizaţii de tip cooperatist, uniuni profesionale, 
ligi, asociaţii, cluburi sportive sau de petrecere a timpului liber, organizaţii ştiinţifice, culturale etc. 
Toate acestea îşi elaborează norme cu caracter statutar, instituţional, convenţional (statut, convenţii, 
acte de instruire). 

Normele organizaţiilor sociale nestatale sînt foarte asemănătoare normelor juridice, ele 
stabilind drepturi şi obligaţii ale membrilor lor, sancţiuni pentru nerespectarea lor. Dar ele nu pot fi 
considerate ca norme juridice pentru că le lipseşte, între altele, ceea ce este esenţial dreptului şi anume 
apărarea şi garanţia lor, la nevoie, cu ajutorul puterii publice, a forţei coercitive a statului. 

Trebuie să reţinem şi faptul, că în momentul în care aceste norme sînt recunoscute de puterea 
de stal dîndu-li-se forţă juridică, ele devin norme juridice. Aceasta are loc în contextul în care statul 
recunoaşte ca avînd valoare juridică statutul sau alte acte ale organizaţiilor respective. 

A nu se confunda această împrejurare specifică cu faptul că, în general, activitatea acestor 
organisme sociale nestatale şi actele lor trebuie să fie conforme legilor ţării, să se înscrie în ordinea de 
drept existentă. Este de asemenea, cazul să amintim de o categorie de norme nejuridice asemănătoare 
acestora, normele sau jocurile sportive care în general, în aplicarea lor, se conduc după principiul 
corectitudinii, fair-play-ului, cu arbitru (judecători) în aplicarea lor etc. 

Iată deci, că societatea cunoaşte, alături de drept, numeroase alte categorii de norme, ele 
contribuie la reglementarea relaţiilor sociale atit de bogate şi de complexe, Recunoscîndu-se rolul şi 
importanţa tuturor acestora, este necesar să avem în vedere totdeauna poziţia distinctivă a dreptului, a 
normelor juridice în asigurarea unei ordini social-politice şi economice date într-o ţară. 

 
PRELEGEREA A OPTA 

„Dreptul nu este o ficţiune 
metafizică, "ci o necesitate a lucrurilor, 

 fără care stabilitatea în legăturile 
dintre oameni nu se poate atinge"  

(N.Iorga) 
 
NORMA JURIDICĂ 
8.1. Noţiunea şi trăsăturile normei juridice 
Din capitolul precedent s-a desprins concluzia că este de natura acţiunii umane ca ea să fie 

normată. Viaţa sociala presupune norme, aceste norme joacă rolul de forţe organizatoare ale 
interacţiunii umane. 
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Normele juridice nu înlătură ci se alătură altor categorii de norme, coexistă cu acestea, îşi 
împletesc acţiunea reglementatoare cu acţiunea altor norme. De aceea, multe din trăsăturile pe care.le 
vom nominaliza ca note caracteristice normei juridice sînt, într-un fel sau altul, întîmite în analiza 
separată a fiecărei norme sociale. 

Norma juridică este celula de bază a dreptului. Dreptul nu poate exista şi nu poate fi explicat 
în afara realităţii sale normative, în conţinutul oricărei norme juridice este înmagazinată o anumită 
reprezentare conştientă a legislatorului în legătură cu conduita posibilă sau datoare a subiectelor 

participante la relaţiile sociale. 
În acest sens norma juridică este un etalon, un model de comportament, un "program". 

Comportamentul omului poate rămîne în sfera de reglementare şi a altor norme sociale (morale, 
religioase etc.). 

De exemplu, şi normele juridice şi normele moralei conţin noţiuni legate de viaţa în comun - 
să nu furi, să nu omori etc. 

Normele juridice, împreună cu relaţiile juridice născute în baza lor, alcătuiesc ordinea de 
drept, parte componentă a ordinii sociale. Ordinea de drept constituie condiţia de bază a echilibrului 
ordinii sociale, garanţia realizării drepturilor esenţiale ale individului şi funcţionării corecte a 

instituţiilor. 
În general, cuvîntul normă este echivalat cu cel de regulă, în mai toate dicţionarele definiţia 

normei este făcută prin referire la regula de conduită. 
Situaţia este explicabilă dacă avem în vedere faptul că în imensa lor majoritate normele 

conţin reguli de comportament, atribuie drepturi şi stabilesc obligaţii corelative, fixează praguri de 
comportament şi sancţiuni pentru cei ce neglijează sau se comportă în dispreţul acestui comportament. 

Analiza normelor juridice degajă şi concluzia ca acestea pot cuprinde, în afara regulilor de 
conduită, şi alte prevederi, spre exemplu: pot conţine principii generale de drept, definiţii (definiţia 
proprietăţii, a contractului, a contravenţiei, a infracţiunii etc.), explicarea unor termeni legali, 
descrierea capacităţii juridice etc. 

Pentru a înţelege trăsăturile normei juridice precum şi structura sa este necesar să plecăm de 
la premisa că norma de drept conţine ceea ce trebuie să îndeplinească un subiect, ceea ce el este 
îndreptăţit să facă sau ceea ce i se recomandă sau este stimulat să îndeplinească "Legis virtus heac eşti 
imperare, vetare, permitere, punire" (forţa legii constă în a ordona, a interzice, a permite, a pedepsi). 

Norma juridică ca element constitutiv al dreptului este o regulă de conduită, instituită de 
puterea pubUcă sau recunoscută de aceasta, a cărei respectare este asigurată, la nevoie, prin forţa 
coercitivă a statului Scopul normei juridice sau regulii de drept corespunde finalităţii dreptului, şi 
anume, de a asigura convieţuirea socială, orientînd comportarea oamenilor în direcţia promovării şi 
consolidării relaţiilor sociale potrivit idealurilor şi valorilor ce guvernează societatea respectivă. Prin 
intermediul normelor juridice se ordonează şi reglementează în forme specifice dreptului relaţiile 
interumane în conformitate cu aceste valori. 

Semnele normei juridice. 
A. Norma juridică are un caracter general şi impersonal 
Prin natura sa, norma juridică este o regulă cu caracter general şi impersonal. De aici decurge 

faptul că regula de conduită prescrisă de normă este menită să se aplice la un număr nedefinit de cazuri 
şi de persoane. Conduita tipică prescrisă de norma juridică stabileşte drepturile şi obligaţiile 
participanţilor la viaţa juridică, ale subiecţilor raporturilor juridice, în mod general. Astfel norma 
juridică devine un criteriu unic de îndrumare şi apreciere a conduitei oamenilor, un veritabil etalon sau 
standard, în funcţie de care o anumita conduită este definită ca fiind licită sau ilicită. 

Acest criteriu de aplicare nu are un caracter abstract, ci reprezintă o unitate de măsură 
stabilită în conformitate cu concepţiile despre justiţie, dreptate, ordine, disciplină din societatea dată, 
valori ale căror conţinut, oricît ar fi de stabil, cunoaşte o evoluţie şi se poate schimba şi modifica de la 
o societate la alta, de la o epocă sau perioadă istorică la alta. Ca atare, normele juridice, ca întregul 
drept, se află intr-o legătură organică cu procesul dezvoltării istorice a ţării respective. 

Prescriind o conduită tipică, generică, norma este menită să se aplice, în principiu la un 
număr nelimitat de cazuri Conduita prescrisă de normă trebuie să fie urmată, respectată ori de cîte ori 
sînt prezente condiţiile şi împrejurările pe care le are în vedere, iar dacă asemenea condiţii sau 
împrejurări nu apar, ea nu se aplică, în principiu, deci, normele juridice se realizează prin aplicarea şi 
respectarea lor repetată, continuă, ori de cîte ori slut prezente condiţiile, împrejurările, ipotezele pe 
care ea le are în vedere. 

Norma juridică este, de asemenea, impersonală, aceasta subliniind faptul că norma juridică 
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nu se adresează anume unei sau unor persoane, prestabilite şi identificate ca atare. Caracterul 
impersonal nu înseamnă însă că fiecare norma vizează absolut pe toată lumea. Unele norme pot viza 
toţi cetăţenii, altele vizează numai o categorie anumită de persoane, ca de exemplu, cei care se 
încadrează într-un anumit statut social cum ar fi cel de alegători, funcţionari publici, proprietari, 
chiriaşi, pensionari etc. Bunăoară, putem spune că unele norme constituţionale care privesc drepturile 
omului şi libertăţile fundamentale se adresează tuturor persoanelor fizice, care trăiesc pe teritoriul unei 
ţări, atît cetăţenilor cît şi străinilor sau apatrizilor. Dar sînt norme care se adresează numai persoanelor 
fizice, cetăţeni ai ţării respective, altele care se adresează numai cetăţenilor străini, care domiciliază 
sau se află temporar pe teritoriul ţării şi altele care vizează numai apatrizii. Sînt de asemenea, norme 
care se adresează unor categorii de cetăţeni în funcţie de statutul lor civil. De pildă, codul familiei are 
în vedere relaţiile de familie, Codul muncii - relaţiile persoanelor încadrate în muncă, normele care 
reglementează situaţia pensionarilor se adresează acestora. Există, aşa dar, grade diferite de 
generalitate a normelor juridice. 

Este important însă, să reţinem unele aspecte, atunci cînd avem în vedere normele juridice 
care prevăd anumite reglementări pentru o organizaţie, o instituţie sau un organ de stat. De exemplu, 
normele juridice care reglementează activitatea şi structura organelor statului şi prevăd, bunăoară, 
anumite competenţe pentru preşedintele ţării, pentru Parlament, pentru Guvern, sau pentru primul 
ministru. Aceste norme au un caracter general şi impersonal, pentru că nu sînt vizate anumite persoane 
fizice care ocupă aceste funcţii, ci se adresează instituţiei, indiferent de identitatea persoanei, care 
ocupă această funcţie. Parlamentul, Preşedintele Moldovei, Guvernul sînt reglementate în Constituţie, 
ca instituţii, indiferent de alcătuirea lor nominală. Aşa dar, toate normele care privesc reglementarea 
structurii şi activităţii într-un domeniu oarecare (al justiţiei sau al unui minister, bunăoară), au un 
caracter general şi impersonal pentru că ele se aplică de o manieră permanentă, fără considerarea 
persoanelor care compun aceste organe. 

B. Norma juridica are un caracter tipic. 
Această trăsătură reiese din generalitatea normei juridice. Ca model de conduită, norma 

juridică urmăreşte o reducere şi egalizare a însuşirilor semnificative a relaţiilor sociale şi izolarea 
diferenţelor individuale nesemnificative. 

Pentru a putea formula tipicul, identicul, repetabilul într-o normă juridică, legislatorul caută 
generalul, ceea ce este universal intr-un mănunchi de relaţii sociale, şi în raport de acesta, formulează 
tipul conduitei . 

Subordonarea faţă de conduita-tip prevăzută în norma juridică reprezintă o cale importantă 
de realizare a socializării individului, de învăţare a modului social de existenţă. 

Desigur, dreptul va putea stabili cu exactitate (şi deci cu eficacitate) principiile formalizate 
ale convieţuirii sociale, dacă va lua m considerare, cu ocazia fixării variantelor de comportament, a 
tipului de conduită, mecanismele psihologice complexe implicate în procesul devenirii social-umane a 
individului, a cooperării lui în societate. 

C. Norma juridică este obligatorie. 
Obligativitatea este o altă caracteristică a normelor juridice, cu nuanţele ce le vom evoca în 

continuare. Fiind destinate să stabilească în societate o anumită ordine de drept, în mod necesar 
regulile de drept trebuie să aibă un caracter obligatoriu, altfel n-am avea certitudinea că în societate se 
va instaura ordinea socială dorită de legiuitor. Normele de drept, continuul reguli de conduită nu sîht 
simple indicaţii sau doleanţe, ci reprezintă o poruncă, un ordin, o dispoziţie obligatorie. Indiferent de 
nuanţa pe care ar îmbrăca-o, normele juridice sînt, în ultima instanţă, un comandament impus de 
puterea publică, a cărui respectare este obligatorie. 

Normele juridice asigură trecerea de la indicativ la imperativ, de la "sein", adică de la ceea ce 
este, la "sollen", adică ceea ce trebuie să fie. Fără acest caracter general obligatoriu imperativ, esenţial 
pentru norma juridică, aceasta şi-ar pierde însăşi sensul existenţei sale ca normă socială distinctă, în 
varietatea şi multitudinea normelor sociale. 

D. Norma juridică are un caracter permanent 
Aceasta înseamnă că ea se aplică constant pe toată durata existenţei sale, de la intrarea în 

vigoare şi pînă la abrogare. Norma juridică se aplică de fiecare dată cînd condiţiile, pe care le prevede 
sunt îndeplinite. Nu interesează dacă aplicarea efectivă normei este mai mult sau mai puţin frecventă. 
Astfel, normele relative la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova se aplică o dată la patru ani. 

E. Norma juridică are un caracter prescriptiv. 
Norma juridică stabileşte o anumită comportare, impune o anumită conduită, constînd dintr-o 

acţiune sau inacţiune umană, îndreptată într-o anumită direcţie, în vederea realizării unui scop. Se 
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poate spune că norma juridică este elementul constitutiv al dreptului, este celula de bază a acestuia, 
după cum se exprimă unii autori. 

În ansamblul lor, normele juridice în vigoare alcătuiesc dreptul pozitiv al societăţii 
respective. 

Vorbind de caracterul prescriptiv al normei juridice trebuie să distingem nuanţele specifice 
ale unor norme cum sînt normele-principii, normele-definiţii. De asemenea, va trebui să facem 
distincţia dintre normele juridice şi dispoziţiile individuale. 

a) Norme-principu. 
Există anumite norme juridice, în care regula de conduită nu apare atit de evident ca un 

anumit comportament, ci se manifestă sub forma stabilirii unor principii cu caracter general, care pot 
viza întregul sistem de drept sau o anumită ramură a dreptului. 

Totodată, există unele norme care definesc un anumit concept sau care stabilesc atribuţii 
pentru un anumit subiect de drept, de regulă, o instanţă, un organ de conducere etc. 

Numeroase acte normative şi în primul rînd Constituţia, pe lîngă unele prevederi 
reglementative foarte clare şi normativ evidente, conţin unele prevederi de principiu, prin care sînt 
consfinţite unele realităţi ale vieţii social-politice sau prin care se stabilesc anumite finalităţi, ţeluri ale 
activităţii de stat. De exemplu, Titlul l al Constituţiei Moldovei, "Principii generale", defineşte 
caracteristicile şi principiile fundamentale ale statului, în care se arată că Republica Moldova este un 
stat suveran şi independent unitar şi indivizibil, că Republica Moldova este un stat de drept, 
democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii 
umane, dreptatea şi pluralismul politic prezintă valori supreme şi sînt garantate. Aceste prevederi sînt 
mai mult decît simple norme obligatorii, ele sînt norme ce consfinţesc principii ce călăuzesc şi dau 
coloratura întregului nostru sistem de drept, întregului sistem social-politic al ţării. 

Asemenea norme-principii se întâlnesc şi în alte acte normative, referitoare la un anumit 
domeniu. De exemplu, multe coduri sau chiar legi încep printr-un capitol intitulat "Principii generale" 
sau "Dispoziţii generale", care stabilesc anumite principii ce guvernează toată materia, toate celelalte 
norme vor trebui aplicate şi interpretate în lumina acestor principii. 

b) Norme - definiţii, norme - sarcini. 
Există frecvente situaţii cînd îhtr-un act normativ se definesc anumite concepţii. De exemplu, 

în Codul familiei este definită rudenia, concept pe care altfel, fiecare l-ar putea interpreta în felul său. 
De aceea, pentru a-i da un înţeles unic în întreaga legislaţie, Codul vine şi defineşte acest concept. La 
fel, in Codul penal găseşti lămurirea unor termini sau în Codul civil definiţia proprietăţii şi altele. 
Aceste definiţii au şi ele un caracter normativ, întrucît interpretarea normelor ce sînt în relaţie de acest 
concept trebuie să ţină seama de sensul ce i s-a dat prin definiţia din legea respectivă. 

Remarcăm, de asemenea că avînd un specific aparte, sînt norme prin care se stabileşte 
competenţa, atribuţiile sau sarcinile unor organe. Apare astfel modalitatea în care se reglementează 
activitatea unui organ de stat stabilmdu-i-se cadrul juridic de îndeplinire a atribuţiilor ce le are. Aceste 
norme au un caracter general pentru că aplicarea lor este continuă, nu se epuizează printr-o singură 
aplicare, pentru că organul respectiv funcţionează o perioadă de timp nedeterminată, iar atribuţiile ce-i 
suit stabilite se aplică prin acte juridice concrete, individuale. 

Trăsătura normei juridice de a avea un aspect general prezintă unele particularităţi în cazul 
actelor normative bugetare. Prin însăşi natura lor, legile pentru aprobarea bugetului trebuie să 
stabilească sarcini şi prevederi concrete exprimate în cifre, privind elementele bugetului (venituri, 
cheltuieli, provenienţa unora şi destinaţia altora). De aceea, normele juridice cuprinse în legile 
bugetare au caracterul unor sarcini, stabilind un cadru precis m limitele căruia se desfăşoară activitatea 
financiară a organelor de stat şi într-o anumită măsură şi altor persoane juridice şi cetăţenilor. 

c) Normele Juridice şi dispoziţiile individuale (actul juridic cu caracter normativ sau 
general şi actul juridic cu caracter concret). 

Pentru înţelegerea conceptului normei juridice este necesar să facem distincţia între norma 
juridică şi actul juridic individual sau concret. Spre deosebire de norma juridică, care are un caracter 
general şi impersonal, actul juridic se referă la conduita într-o situaţie dată a unei anumite persoane 
fizice sau juridice identificată şi nominalizată. Exemplul cel mai elocvent de act juridic concret îl 
constituie hotărârea judecătorească dată în soluţionarea unei cauze. De asemenea, actul de numire într-
o funcţie a unei persoane, sau actul prin care se acordă o autorizaţie de construcţie, de pildă, sînt tot 
acte concrete sau individuale. Din punct de vedere al forţei juridice, actul juridic concret este 
obligatoriu şi garantat, la nevoie, de forţa coercitivă a statului, el consumîndu-se prin exercitarea sa 
imediată sau în termenele prevăzute. Hotărîrile guvernului bunăoară pot fi atit generale, stabilind 
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reguli cu caracter general, cît şi concrete, cum ar fi numirea cuiva într-o funcţie. 
Este necesar a menţiona că actele juridice concrete sau individuale sînt date în baza şi întru 

executarea actelor normative. De altfel, actele juridice concrete. Deosebindu-se calitativ de actele 
normative sînt, însă, organic legate de aceasta, deoarece prin ele se realizează şi se traduc în viaţă 
prevederile normelor juridice. Actele juridice concrete sînt modalităţi de aplicare a actelor normative, 
un fel de prelungire şi realizare a acestora în viaţa socială. 

Aşadar, norma juridică poale fi definită ca o regulă de conduită generala şi impersonală, 
instituită de puterea publică sau recunoscută de aceasta, a cărei respectare obligatorie esle asigurată, la 
nevoie, de forţa coercitivă a statului 

 
8.2. Structura normei juridice 
Structura normei juridice are două aspecte - structura internă şi structura externa. Primul 

aspect are în vedere structura logico- juridica a normei, iar cel de-al doilea, construcţia ei externă, care 
este legată de modul de exprimare în cadrul unui act normativ, adică structura lehnico-juridică . 

A. Structura logico-juridică. 
Norma juridică, are o organizare logică, indiferent care ar fi formularea ei textuală sau 

ramura de drept, în mod logic o normă juridică are trei elemente: ipoteza, dispoziţia, sancţiunea. 
Această componenţă trihotomică corespunde conceptului logic potrivit căruia orice regulă 

sau prescripţie, pentru a avea semnificaţia unei norme de drept, trebuie să prevadă împrejurările sau 
condiţiile în care unele subiecte de drept vor avea o anumită conduită, atunci care este conduita 
prescrisă în acele imprejurări şi, în fine, ce se întimplă dacă nu este urmată acea conduită. Sintetic 
vorbind, orice normă juridică prescriind în mod necesar o conduită anume - dispoziţie - trebuie, în 
acelaşi timp să arate ipoteza sau ipotezele în care se aplică această conduită, precum şi consecinţele 
nerespectării acestei conduite, adică sancţiunea. 

De exemplu art. 7 al Legii privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, 
prevede că: "Cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii care domiciliază permanent în Republica 
Moldova (ipoteza) sînt obligaţi să deţină de la naştere buletine de identitate" (dispoziţia). 

Modelul oricărei norme juridice ar putea fi formulat în felul următor (în cazul în care... 
atunci trebuie... altfel...). 

Ipoteza este aceea parte a normei juridice care stabileşte condiţiile, împrejurările sau faptele 
în prezenţa cărora se cere o anumită conduită, precum şi categoria subiecţilor la care se referă 
prevederile dispoziţiei. Bunăoară, în exemplul de mai sus (art. 7 al Legii privind actele de identitate 
din sistemul naţional de paşapoarte) ipoteza are în vedere cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii care 
domiciliază permanent în Republica Moldova. 

Oricărei norme i se poate stabili ipoteza, chiar dacă nu este direct formulată, prin deducţie, 
pe cale logică. Ipotezele pot fi de diferite feluri, în funcţie de gradul de precizie al formulării. 

Ipotezele care stabilesc exact condiţii de aplicare a dispoziţiei se numesc ipoteze 
determinate. De exemplu, în cazul stabilirii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau invaliditate 
prin lege se prevăd toate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi încadrată 
într-una din aceste categorii, pentru a i se stabili cuantumul acesteia. 

Ipoteza este relativ determinată atunci, cînd împrejurările de aplicare a dispoziţiei, prin 
natura lor, nu pot fi formulate în toate detaliile. 

Ipoteza poate să fie simplă sau complexă. Este simplă cînd se are în vedere o singură 
împrejurare în care se aplică dispoziţia şi complexă atunci cînd se are în vedere o multitudine de 
împrejurări în care toate sau fiecare în parte pot să determine aplicarea dispoziţiei. 

Dispoziţia este acel element al normei juridice care prevede conduita ce trebuie urmată în 
prezenţa ipotezei date. mai precis, care sînt drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale subiectelor 
vizate de norma juridică respectivă. Astfel, în art. 7 din Legea citată mai sus dispoziţia constă în 
obligativitatea de a deţine de la naştere buletine de identitate. 

Dispoziţia poate să prevadă, fie săvîrşirea unei acţiuni (de pildă, obligaţia conducătorului 
auto de a acorda ajutor accidentaţilor), fie abţinerea de la săvîrşirea unor fapte (interdicţiile penale, 
administrative ş. a.). De asemenea, dispoziţia poate să impună o anumită conduită (a face), să interzică 
o anumită comportare (a nu face) ca să lase la aprecierea persoanelor alegerea unui anumit 
comportament. 

În funcţie de modul cum este formulată şi dispoziţia poate fi determinată, stabilind categoric 
şi fără nici o posibilitate de abatere drepturile şi obligaţiile subiecţilor vizaţi, sau relativ determinată, 
atunci cînd se prevăd variante sau limite ale conduitei urmînd ca subiecţii să aleagă una din ele, sau în 
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cadrul acestor limite, conduita dorită. De exemplu, art. 21 din Codul familiei stabileşte că "bunurile 
dobîndite în timpul căsătoriei de oarecare dintre soţi sînt, de la data dobîndirii lor bunuri comune ale 
soţilor" convenţia contrară este nulă. Deci, dispoziţia că sînt bunuri comune ale soţilor este 
determinată. Art. 22 din Codul familiei spune că: "La desfacerea căsătoriei, bunurile comune se împart 
între soţi, potrivit învoielii acestora". Aici, dispoziţia este relativ determinată, deoarece nu spune cît îi 
revine unuia sau altuia, rămînînd ca soţii să stabilească între ei cum să le împartă. 

Dispoziţia este elementul esenţial al normei juridice, deoarece ea prevede conduita ce trebuie 
urmată, iar lipsa ei ar lipsi de conţinut norma juridică. 

Sancţiunea indică urmările nerespectării dispoziţiei normei juridice. Aceste urmări sînt, de 
fapt, măsurile luate împotriva persoanelor care au violat legea şi care sînt aduse la îndeplinire, la 
nevoie, cu ajutorul puterii de stat. în funcţie de natura raporturilor sociale reglementate, de importanţa 
intereselor, a valorilor apărute, de pericolul social pe care îl prezintă actele de încălcare, sancţiunile 
diferă şi ele din punct de vedere al naturii şi gravităţii lor. Astfel, se disting sancţiuni penale, 
administrative (contravenţionale), disciplinare şi civile, care, la rîndul lor, se subdivid după gravitatea 
acestora în cadrul fiecărei categorii în parte. O altă clasificare a sancţiunilor se poate face după scopul 
acestora. Astfel, unele sancţiuni urmăresc anularea actului ilicit şi restabilirea situaţiei legale 
anterioare sau repararea prejudiciului produs. Alte sancţiuni prevăd aplicarea unor măsuri de 
constrîngere, în vederea depăşirii vinovăţiei pentru fapta antisocială săvîrşită şi a prevenirii unor noi 
încălcări. Deci, din acest punct de vedere, sancţiunile pot fi grupate în sancţiuni de anulare a actelor 
ilicite şi sancţiuni reparatorii (de reparare şi desdăunare). 

După gradul de determinare şi sancţiunile pot fi de mai multe feluri: absolut determinate, 
relativ-determinate, alternative şi cumulative , Sancţiunile absolut determinate sînt acelea unde 
sancţiunea este precis stabilită şi nu încape nici o altă interpretare sau deviere de la ea. Sancţiunile 
relativ determinate sînt acele, care se pot stabili în mod concret dintr-un cadru mai larg. Astfel sînt, în 
general, sancţiunile penale, unde cel care le aplică poate să aprecieze între anumite limite cuantumul 
acţiunii aplicate. Sancţiunile alternative sînt acele sancţiuni unde cel care le aplică are de ales între mai 
multe sancţiuni (de exemplu, închisoare sau amendă). Sancţiunile cumulative sînt acele sancţiuni în 
cadrul cărora organele de aplicare trebuie să aplice două sau mai multe sancţiuni (de exemplu, 
închisoare şi confiscarea averii). 

Desigur, că sancţiunea este o latură foarte importantă a normei juridice, ca fiind aceea care 
de fapt asigură în ultima instanţă respectarea normei juridice, restabilirea ordinii juridice. Deşi 
sancţiunea juridică ţine de domeniul general al constrângerii, ea nu trebuie identificată cu 
constrângerea statală. Sînt sancţiuni a căror aplicare nu necesită intervenţia forţei coercitive şi care se 
execută de bună voie. în acelaşi timp, sînt sancţiuni juridice pentru a căror aplicare şi executare se cere 
intervenţia autorităţilor de stat judiciare şi administrative, inclusiv a celor care sînt de natură 
coercitivă. Aplicarea sancţiunilor reprezintă un act de putere, de mare răspundere şi într-un stat de 
drept, ea trebuie făcută numai de organele competente, cu stricta respectare a prevederilor legii a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Aplicarea efectivă a constrângerii atestă faptul că norma nu a fost respectată, cu toată 
garanţia ce i-o conferă sancţiunea. 

Aşa cum sugestiv notează Eugeniu Speranţia, filozof şi jurist roman, cînd doar frica de 
pedeapsă constituie temeiul aplicării legilor, se poate distinge în viata societăţii un fel de flux şi reflux. 
Astfel: 

cînd creşte frecvenţa pedepsei, creste frica; 
cînd creşte frica, creşte respectul legii; 
cînd creşte respectul legii, scade frecvenţa pedepsei; 
cînd scade frecvenţa pedepsei, scade frica; 
cînd scade frica, scade respectul legii; 
cînd scade respectul legii, creşte frecvenţa pedepsei etc., etc . 
Asemenea oscilaţii au loc în timp îndelungat şi sînt extrem de atenuate. Acest lucru 

dovedeşte că legea se respectă şi pentru alte motive decît cea în faţa sancţiunii. 
B. Structura tehnico-juridică a normei juridice. 
Spre deosebire de structura logică, structura tehnico-juridică a normei juridice se referă la 

forma exterioară de exprimare a conţinutului şi a structurii logice a acesteia, la redactarea ei, care 
trebuie să fie clară, concisă, concretă. Normele juridice nu sînt elaborate şi nu apar într-o formă 
distinctă, de sinestătătoare, ci sînt cuprinse într-un act normativ, care poate fi lege, hotărîre, 
regulament, statut etc. Acest act normativ, la rîndul său, este structurat pe capitole, secţiuni, articole. 
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Articolul este elementul structural de bază al actului normativ care conţine, în principiu, prevederi de 
sinestătătoare, dar nu orice articol de lege coincide cu o regulă de conduită, într-un articol pot să fie 
cuprinse mai multe reguli de conduită sau, dimpotrivă, un articol poate să cuprindă doar un element al 
normei, lucru frecvent întâlnit de altfel. Pentru a stabili conţinutul normei cu toate elementele sale 
logico-juridice este necesar să corelăm texte din articole şi chiar legi diferite. De regulă cu ocazia 
aplicării, organul de aplicare trebuie să coreleze texte din mai multe acte normative. O hotărîre 
judecătorească penală, bunăoară, se dă în temeiul unor prevederi din Codul penal, Codul de procedură 
penală, cît şi în temeiul prevederii unor legi speciale, care reglementează anumite domenii etc. 

Aşadar, structura tehnico-juridică are în vedere aspectul normativ, modul cum sînt anunţate 
normelor juridice în cadrul actelor normative. 

 8.3. Clasificarea normelor juridice 
Problema clasificării normelor juridice prezintă atit importanţă teoretică, cît şi semnificaţii 

practice. 
Este o problemă teoretică în măsura în care ea se încadrează în efortul de explicare a poziţiei 

normei de drept în sistemul dreptului. 
Este o chestiune practică în sensul clasificării rolului diverselor reguli juridice în 

reglementarea normativă a comportamentelor cu variaţii caracteristice mecanismului de influenţă a 
dreptului asupra conduitei umane, mecanism diferenţiat în raport de domeniul social pe care-l vizează 
categoriile de norme (constituţionale, civile, penale etc.). Există diferite clasificări ale normelor 
juridice în funcţie de criteriul avut în vedere. 

A. Criteriul ramurii de drept. 
Un prim criteriu în baza căruia se realizează clasificarea normelor juridice, este cel al 

obiectului reglementării juridice şi al metodelor de reglementare. 
După obiectul pe care-1 reglementează, adică relaţiile sociale la care se referă normele 

juridice, se constituie ramurile de drept şi instituţiile juridice (drept constituţional, drept penal, drept 
civil, dreptul electoral, dreptul de proprietate etc.). Aceasta este şi un criteriu de clasificare a normelor 
juridice, ca norme de drept constituţional, penal, civil etc. 

B. Criteriul forţei juridice a actului normativ. Un alt criteriu este acela al forţei juridice a 
actului normativ, în care este cuprinsă norma juridică. După forţa juridică pe care o au normele 
juridice, ţinînd seama de ierarhia şi forma de exprimare ca acte normative, distingem norme din legi, 
norme din decrete, din hotărîri ale guvernului ş.a.m.d. 

C. Criteriul modului de reglementare a conduitei. O clasificare de importanţă este făcută 
din punct de vedere al caracterului conduitei, a naturii pe care o prescriu, în general literatura juridică 
contemporană clasifică normele juridice avînd în vedere acest criteriu în onerative, prohibitive şi 
permisive. 

Normele juridice onerative (onus, oneris-sarcinaf sînt acelea care prescriu în mod expres 
obligaţia de a săvîrşi o acţiune. De exemplu, Codul familiei prevede că "soţii poartă în timpul 
căsătoriei numele pe care le-au declarat cu ocazia căsătoriei". Nu este neapărat necesar ca în textul 
actului normativ să se folosească şi expresia "este obligat" sau "trebuie", deducîndu-se din felul cum 
este formulat textul. 

Normele prohibitive sînt acelea care interzic săvîrşirea unei acţiuni, a unei fapte. Acestei 
categorii de norme juridice îi aparţine marea majoritate a normelor de drept penal, numeroase norme 
de drept administrativ ş. a. 

Desigur, că împărţirea normelor în onerative şi prohibitive nu trebuie văzută mecanic, 
întrucît depinde din ce punct de vedere abordam norma pentru a vedea dacă interzice sau obligă la 
săvârşirea unei acţiuni. De exemplu, normele penale interzic săvîrşirea unor acţiuni, dar in acelaşi timp 
obligă organele de stat să urmărească şi să sancţioneze pe infractor. 

Normele juridice permisive suit acelea, care, fără a obliga sau interzice în mod categoric o 
acţiune, o conduită, prevăd posibilitatea ca subiectul să-şi aleagă singur conduita, acţionînd după 
propria apreciere. 

O primă categorie o formează normele supletive. în ipoteza în care persoana nu a ales 
singură conduita în limitele stabilite de lege norma supletivă este aceea ce stabileşte reglementarea ce 
urmează să se aplice. De exemplu, în cazul desfacerii căsătoriei, dacă soţii nu se înţeleg asupra 
numelui pe care să-1 poarte, atunci legea dispune că fiecare va putea purta numele avut înaintea 
căsătoriei (norma supletivă). 

Un loc important îl au normele de împuternicire sau de competenţă. Acestea sînt acele norme 
prin care se formează anumite drepturi şi obligaţii sau competenţe (atribuţii) ale subiectelor de drept. 
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Ele stabilesc capacitatea şi competenţa subiecţilor de drept, posibilitatea săvîrşirii anumitor acţiuni. Se 
regăsesc frecvent în Constituţie, m legile de organizare a diferitelor structuri de stat. 

O trăsătură asemănătoare normelor permisive o au şi normele de stimulare şi cele de 
recomandare. Primele stabilesc bunăoară, atribuirea de decoraţii, premii, lăsînd în principiu, la 
aprecierea organului competent aplicarea lor concretă. Normele de recomandare sînt aşa cum o spune 
şi denumirea - prevederi neobligatorii, adresate unor organizaţii sociale autonome prin care sînt 
îndemnate să urmeze o anumită conduită. Un exemplu unde se spune: "Se recomandă că prevederile 
prezentei hotărîri să se aplice m mod corespunzător de către unităţile cooperatiste şi obşteşti". 

Normele onerative şi prohibitive poartă denumirea şi de norme imperative sau categorice, 
deoarece nu admit nici o abatere in realizarea lor, iar normele permisive sînt denumite în ştiinţa 
juridică şi norme dispozitive. 

Reglementarea juridică cu caracter dispozitiv-sxiplctiv este caracteristică dreptului privat, 
mai ales civil, m special sistemele cu economie liberă, de piaţă, întemeindu-se pe garantarea dreptului 
de proprietate, libertatea dreptului de dispoziţie şi libertatea contractuală, statul permite ca proprietarii 
să dispună liber şi în mod autonom în activitatea lor economică. Sigur, statul se foloseşte şi de norme 
imperative pentru ocrotirea instituţiei proprietăţii şi reglementarea ahor raporturi din societate, în 
special cele ce privesc protecţia socială. 

D. Criteriul sferei de cuprindere. 
După sfera de cuprindere şi natura reglementării normele juridice se mai clasifică în norme 

generale, speciale şi de excepţie. 
Normele generale au sfera cea mai largă, aplicîndu-se tuturor relaţiilor sociale din ramura 

respectivă a dreptului, pe cînd normele speciale cuprind un domeniu mai restrîns de relaţii sau anumite 
instituţii, în limbajul juridic, normele generale mai poartă denumirea de drept comun. Astfel, Codul 
civil conţine reglementări generale de drept comun şi se aplică ori de cîte ori o materie sau un aspect 
dintr-o materie nu e reglementat de legislaţia specială din sfera relaţiilor sociale de drept privat. Codul 
penal conţine ansamblul reglementărilor generale din domeniu penal. Codul însuşi se împarte în două 
părţi distincte - partea generală care conţine norme aplicabile întregului domeniu al dreptului penal şi 
partea specială ce reglementează diferitele categorii de infracţiuni, în cazul cînd intervin unele legi 
distincte prin care se incriminează alte fapte ca infracţiuni, acestea au caracterul unor legi speciale din 
domeniul penal. Normele de excepţie sînt acele norme care se abat de la reglementarea generală, 
admhind o reglementare de excepţie faţă de dreptul comun şi dispoziţiile generale, în Codul familiei se 
prevede ca vîrsta minimă pentru căsătorie este de 18 ani pentru băieţi şi 18 ani pentru fete. Cu toate 
acestea, pentru motive temeinice, se poate aproba căsătoria la femei la 17 ani. 

Importanţa distincţiei dintre normele generale, speciale şi de excepţie apare în procesul de 
aplicare a dreptului, în sensul că normele cu caracter special sau cu caracter de excepţie vor trebui 
interpretate întotdeauna în mod foarte strict. 

E. Criteriul structurii logice (tehnico-redacţional) 
Din punct de vedere tehnico-redacţional există norme complete sau norme incomplete, care 

la rîndul lor pot fi norme de trimitere sau norme în alb. 
Normele complete sînt acelea care sînt dotate cu toate elementele necesare, deci 

reglementarea este clară.^ Normele incomplete trimit uneori pentru completare la o altă normă, 
împreună cu norma de trimitere reglementarea devine completă, uneori însă, norma este incompletă 
pentru că urmează să apară ulterior o reglementare care să săvîrşească şi să completeze această normă. 
Aceste norme poartă denumirea de norme în alb. Normele incomplete mai sînt numite în literatura 
juridică şi norme imperfecte. 

 
8.4. Acţiunea normelor juridice în timp 
Pentru asigurarea eficienţei actelor normative, a realizării obiectului lor, este deosebit de 

important a stabili cadrul lor de acţiune în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor, cu alte cuvinte, de a 
defini principiile şi modalităţile de determinare a cadrului temporar, spaţial şi uman de acţiune a 
actelor normative. 

în privinţa acţiunii actelor normative în timp este deosebit de importantă stabilirea datei 
exacte a intrării în vigoare şi a încetării sau ieşirii din vigoare a actului normativ . Existenţa actului 
normativ nu coincide cu durata acţiunii sale sau în limbaj juridic, cu faptul de a fi în vigoare, adică de 
a avea eficienţă juridică. Uneori data adoptării actului normativ şi cea a intrării sale în vigoare sînt 
diferite. Pe de altă parte, după ieşirea din vigoare, actul normativ, încetind să mai acţioneze şi să 
producă efecte juridice, părăseşte cîmpul dreptului pozitiv, rămînînd doar un act cu valoare istorico-
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documentară. 
în privinţa datei intrării în vigoare a actului normativ se are în vedere, în principiu, 

necesitatea aducerii lui la cunoştinţa publică a cetăţenilor, a organelor de stat şi a altor organisme 
sociale, a tuturor celor chemaţi să-1 respecte. Aceasta se face, de regulă, prin publicarea actelor 
normative, în special a legilor şi a actelor emise de organele centrale de stat printr-o publicaţie oficială, 
cum este în ţara noastră Monitorul oficial. Aceasta, evident, nu împiedică posibilitatea intrării în 
vigoare a actului normativ din momentul adoptării lui, dacă organul emitent prevede acest lucru, în 
această împrejurare se are în vedere că mijloacele moderne de informare şi publicitate asigură 
cunoaşterea actului respectiv, facînd posibilă intrarea sa în vigoare îndată după adoptare. 

Stabilirea cu precizie a datei intrării în vigoare a actului normativ este hotărîtoare pentru a 
determina momentul din care încep să decurgă toate efectele juridice (crearea, modificarea sau 
încetarea unor drepturi şi obligaţiuni) prevăzute de el. 

1. Intrarea în vigoare a normelor juridice 
Modalităţile de stabilire a datei intrării în vigoare a Legilor şi a altor acte normative sînt 

diferite: 
a) Intrarea în vigoare de la data publicării legii sau altui act normativ, în cazul cînd nu se 

prevede nici o altă dată în textul actului privitor la intrarea lor în vigoare. Astfel, data intrării legilor în 
vigoare în ţara noastră, dacă nu este prevăzută în textul legii, este data Monitorului Oficial în care a 
fost publicată. Pentru a nu se crea confuzii, menţionăm că data şi numărul Monitorului Oficial în 
vigoare în care este publicată legea, nu trebuie confundate cu datele la care ea a fost adoptată de 
parlament şi promulgată de preşedintele ţării. 

Astfel art. l al Legii privind modul de publicare şi intrare in vigoare a actelor oficiale ne 
spune, că actele oficiale (legile şi alte acte ale Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii 
Moldova, hotărîrile Guvernului, actele normative ale ministerelor, departamentelor şi Băncii naţionale 
a Republicii Moldova) intră în vigoare la data publicării lor în "Monitorul oficial". 

b) Legea (sau alt act normativ) prevede ea însăşi, într-un articol, de regulă final, momentul 
intrării sale in vigoare. Aceasta se face prin menţionarea zilei, lunii şi anului intrării în vigoare, fie prin 
stabilirea unui termen (număr de zile sau luni) de la data publicării. 

c) Actele internaţionale intră în vigoare după schimbul instrumentelor de ratificare sau după 
remiterea actelor aprobate depozitarului spre păstrare în conformitate cu normele de drept internaţional 
sau în alt mod şi termen stabilite de părţile contractante (art. 2 al Legii privind modul de publicare şi 
intrare în vigoare a actelor oficiale). 

Desigur că introducerea unei reglementări într-un domeniu nereglementat anterior, 
modificarea reglementărilor anterioare printr-un act de modificare sau printr-un act normativ nou, 
abrogarea şi renunţarea la o reglementare existentă, toate acestea ridică probleme complexe privind 
situaţia raporturilor juridice apărute sub imperiul vechilor reglementări, drepturile cîştigate şi 
obligaţiile instituite şi asumate în acele condiţii. 

Numeroase raporturi juridice - civile, de familie, de muncă, social -politice şi de altă natură, 
care au o existenţă îndelungată, producînd efecte juridice neîntrerupte, se află astfel supuse unor 
reglementări juridice succesive şi care pot să fie foarte deosebite între ele. Pentru a soluţiona 
problemele ce se pun în legătură cu modificarea regimului juridic, al reglementărilor dintr-un domeniu 
sau altul, pe lîngă formularea unor principii referitoare la acţiunea actelor normative în timp, actele 
normative pot conţine ele însele dispoziţii speciale - tranzitorii sau în cazul unor acte normative cu o 
largă sferă de acţiune, cum sînt codurile, pot fi date concomitent acte normative speciale menite a 
asigura punerea acestora în aplicare şi a rezolva toate situaţiile tranzitorii de la vechiul la noul regim 
juridic. 

Principiul neretroactivităţii normelor juridice 
Un principiu fundamental al acţiunii legilor (şi altor acte normative), în timp este cel al 

neretroactivităţii lor. Acest principiu decurge din împrejurarea firească potrivit căreia legea 
reglementează pentru viitor, ea se aplică conduitei şi relaţiilor sociale de la data intrării sale in vigoare, 
statul neputînd pretinde cetăţenilor să se supună unei legi ale cărei reglementări nu se cunosc întrucît 
legea nu exista. Conform acestui principiu art. 22 al Constituţiei ne vorbeşte că "nimeni nu va fi 
condamnat pentru acţiuni dacă acestea în momentul comiterii nu constituiau un act delictuos. De 
asemenea nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decît cea care era aplicabilă în momentul comiterii 
actului delictuos". 

Raţiuni de ordin umanitar si unele necesităţi practice determină, totuşi, admiterea unor 
excepţii de la principiul neretroactivităţii legii şi altor acte normative care, în principiu, sînt 
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următoarele: 
A. Legea penală mai favorabilă sau mai blîndă; 
B. Legile interpretative; 
C. Cînd actul normativ prevede în mod direct ca se aplică si unor situaţii anterioare sau 

stabileşte o dată a intrării în vigoare anterioară datei adoptării lui. 
A. Principiul dreptului penal al aplicării legii mai favorabile (art. 6) exprimă o concepţie 

umanitară, care permite ca persoana ce a comis o infracţiune în trecut sub imperiul unei legi vechi, 
înlocuită cu o lege nouă, să i se aplice, dintre cele două reglementări, aceea care stabileşte, pentru fapta 
comisă o pedeapsa mai blîndă, mai uşoară, în cazul în care legea nouă este mai favorabilă (blîndă) se 
va aplica aceasta în mod retroactiv deşi fapta a fost săvirşită înainte de intrarea în vigoare a acestei 
legi. 

B. Retroactivitatea legilor interpretative în sensul că prevederile sale se aplică de la data 
intrării în vigoare a legii pe care o interpretează, este firească şi logică, deoarece scopul lor este de a 
explica înţelesul exact al legii interpretate, ce trebuie să-i fie atribuit de la intrarea ei în vigoare. 

C. Prevederea directă a aplicării retroactive a legii decurge din voinţa exprimată în mod 
nemijlocit direct, de către legiuitor, în temeiul dreptului său de legiferare. Este evident că într-un regim 
de legalitate al statului de drept se vor stabili şi unele norme de principiu la nivel constituţional sau de 
lege care să împiedice şi să limiteze această posibilitate (de exemplu, prevederile Codului civil şi 
Codului penal citate mai înainte) şi, în orice caz, se va recurge foarte prudent şi doar excepţional la o 
asemenea măsură, pentru a nu tulbura desfăşurarea normală a relaţiilor sociale şi, de asemenea, nu se 
va admite o atare prevedere în cazul în care ea ar leza drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor. 

2. Încetarea acţiunii normelor juridice 
In legătură cu încetarea acţiunii legii sau altor acte normative, ceea ce echivalează cu ieşirea 

lor din vigoare, menţionăm acest lucru ca o problemă de principiu şi în general, legea şi celelalte acte 
normative se adoptă pe o durată nedeterminată, urmînd ca ulterior să» se decidă asupra încetării 
acţiunii lor. De la aceasta fac excepţie reglementările temporare (legile temporare) a căror durată de 
aplicare este de la început limitată la o perioadă de timp prestabilită, în dfceste situaţii legea sau 
celelalte acte normative ies din vigoare prin ajungerea la termen, fără a mai fi nevoie de vre-o 
constatare sau hotărîre specială în acest scop. 

Conceptul prin care se exprimă încetarea acţiunii actului normativ, scoaterea sa din vigoare, 
poartă denumirea de abrogare. 

Sînt cunoscute mai multe forme de abrogare: abrogare directă, atunci cînd noul act normativ 
prevede în mod direct ceea ce se abrogă, (un act normativ în întregime sau anumite articole ale actului 
sau actelor normative), sau indirectă, atunci cînd noul act normativ se limitează să prevadă că se 
abrogă toate actele normative sau prevederile din actele normative contrare dispoziţiilor sale, fără însă 
a indica actul sau articolele respective. Forma de abrogare în ambele modalităţi este folosită, de 
exemplu, în art. 6 al Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova pentru modul de punere în vigoare a 
Legii privind alegerea Parlamentului, care prevede că se abrogă Legea Nr. 3618-XI din 23 noiembrie 
1989 cu privire la alegerea de deputaţi ai poporului RSSM (abrogare directă) precum şi alte dispoziţii 
contrare prezentei Hotăriri (abrogare indirectă). 

Abrogarea tacită sau implicită are loc atunci cînd noul act normativ nu conţine nici o 
prevedere de abrogare, dar reglementarea pe care o cuprinde se îndepărtează şi se deosebeşte atit de 
mult de reglementările din actele normative vechi, încft acestea nu se mai pot aplica şi, deci, că 
legiuitorul le-a abrogat implicit, întrucît, a venit cu o nouă reglementare. Este o formă evident 
inferioară abrogării directe. Aceasta din urmă fiind preferabilă, deoarece înlătura eventualitatea 
oricărei confuzii şi neînţelegeri privind scoaterea din vigoare a reglementărilor precedente. 

Trebuie făcută o deosebire între abrogare şi derogare. Derogarea reprezintă o reglementare 
diferită, *b abatere sau o excepţie de la reglementarea existentă pe care nu o abrogă, ci îi îngustează, 
putem spune, sfera de aplicare. 

O altă formă de încetare a unui act normativ este căderea în desuetudine. în acest caz este 
vorba de actele normative sau reglementări care au fost total depăşite de rezolvarea relaţiilor sociale, 
de schimbările social-economice care au avut loc in societate, de faptul că stările de lucru ce au 
determinat necesitatea adoptării acestor acte normative au încetat să mai existe, astfel îhcît acţiunea lor 
nu mai are nici o justificare şi nici nu mai poate fi susţinută, fiind depăşită de noile realităţi ale vieţii. 
Sigur, este o modalitate ce apare în lipsa utilizării formei de scoatere din vigoare prin abrogare. Ea nu 
este caracteristică unui regim strict de legalitate propriu statului de drept. Ea însă are loc şi nu poate fi 
evitată şi ignorată în perioada revoluţionară de trecere de la dictatură la democraţie pentru acele acte 
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normative şi reglementări ale vechiului regim care, fără să fi fost abrogate, nu mai corespund noilor 
realităţi.  

Principiul încetării acţiunii legii sau altor acte normative prin derogare sau ajungere la 
termen cunoaşte şi el două excepţii de ultraactivitate, cînd prevederile actului normativ abrogat sau 
ajuns la termen pot fi, totuşi, ulterior aplicate. Este cazul legii penale mai favorabile care se aplică şi 
după înlocuirea ei cu o lege mai aspra, pentru faptele petrecute sub imperiul ei, din aceleaşi 
considerente umanitare pentru care se admite şi retroactivitatea legii penale mai favorabile. A doua 
situaţie de excepţie priveşte legea temporară, prevederile căreia se aplică şi după împlinirea termenului 
ei de acţiune pentru infracţiunile săvîrşite în timpul cînd era în vigoare, dar fapta nu a fost urmărită sau 
judecată în acel interval de timp. 
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8.5. Acţiunea normelor juridice în spaţiu şi asupra persoanelor 
Cît priveşte acţiunea normelor juridice în spaţiu şi asupra persoanelor, modalităţi foarte strins 

împlelite, menţionăm că, ele sînt organic legate de principiul suveranităţii puterii de stat, se manifestă 
în special sub aspectul suveranităţii teritoriale şi al legăturii dintre stat şi persoane prin cetăţenie, în 
temeiul principiului suveranităţii statului, legile şi celelalte acte normative sînt obligatorii pentru 
cetăţenii statului respectiv şi pentru toate organizaţiile, instituţiile, organismele sociale şi persoanele 
fizice şi juridice care se află pe teritoriul său. Aceasta înseamnă că pe teritoriul unui stal acţionează 
dreptul acelui stat, determinînd conduita tuturor persoanelor aflate pe acel teritoriu, în mod firesc, 
aceasta presupune excluderea acţiunii în acest teritoriu şi asupra persoanelor aflate pe el, a legilor altor 
state străine. 

In analiza acţiunii actelor normative în spaţiu trebuie distinse aspectul intern şi aspectul 
internaţional. Din punct de vedere intern, de asemenea, trebuie făcută distincţia dintre statele federale 
şi cele unitare. 

Acţiunea actelor normative în spaţiu este condiţionată de competenţa teritorială a organului 
de stat emitent. Astfel, în republica noastră, legea şi actele normative ale organelor centrale ale 
administraţiei de stat acţionează, în principiu, pe întreg teritoriu în cadrul frontierelor de stat. 

De exemplu, art. l al Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova ne vorbeşte că 
"...frontiera de stat a Republicii Moldova este linia ce desparte pe uscat şi pe apă teritoriul Republicii 
Moldova de teritoriile statelor vecine, iar în plan vertical delimitează spaţiul aerian şi subsolul statelor 
vecine". Deci, frontiera de stat stabileşte limitele spaţiale de acţiune a suveranităţii de stat a Republicii 
Moldova. 

Desigur, organul legiuitor sau alte organe emitente pot stabili acţiunea actelor normative pe o 
anumită parte a teritoriului statului (de pildă, zona de frontieră, anumite zone delimitate în cazul unor 
calamităţi naturale) etc. Actele normative ale autorităţilor locale au o acţiune limitată la unitatea 
adrmnistrativ-teritorială respectivă -judeţul, municipiu, oraş sau comună. 

În cazul statelor cu o structură federa|ă se pune problema elucidării raporturilor dintre 
competenţă teritorială a organelor federale şi cea a organelor statelor membre ale federaţiei, precum şi 
a raporturilor dintre legislaţia statelor membre ale federaţiei, în principiu, actele normative ale 
organelor federale se aplică pe întregul teritoriul federaţiei, iar actele normative ale statelor membre 
ale federaţiei se aplică pe teritoriul acestui stat Există diferite modalităţi de asigurare a concordanţei şi 
de rezolvare a cazurilor în care apar necorelări între legislaţia federală şi cea republicană (a statelor 
membre ale federaţiei). Pot funcţiona şi anumite instanţe jurisdicţionale care, între alte atribuţii, au şi 
pe aceea de^a veghea şi asigura concordanţa dintre legislaţia federală şi cea republicană, în general 
dacă la în anumit moment în acelaşi cadru teritorial al statului coexistă mai multe acte normative 
reglementind aceeaşi materie, se va aplica actul normativ cu forţa juridică superioară, iar dacă au 
aceeaşi forţă juridică - actul normativ cu data cea mai recentă de adoptare. 

Deosebit de complexă este acţiunea actelor normative în spaţiu şi cu privire la persoane sub 
aspect internaţional. Astfel bunăoară, raporturile sociale cu un străin, fie că e vorba de un act între un 
cetăţean al Republicii Moldova şi un străin sau de un act încheiat în străinătate şi aplicat în Moldova 
ori cu privire la un bun aflat în străinătate, fie că este vorba de o infracţiune săvîrşită pe teritoriul mai 
multor state, al unui stat străin de către un cetăţean de-al nostru sau de către un străin dar contra vieţii 
unui cetăţean de-al nostru, ori de către o persoană cu statut de reprezentant diplomatic, precum şi alte 
asemenea împrejurări, ridică probleme multiple în legătură cu stabilirea legii care se aplică: a 
republicii sau străine, ţinînd seama de diferiţi factori cum sînt locul încheierii actului sau săvîrşirii 
infracţiunii, calitatea persoanei - cetăţean, străin, reprezentant diplomatic şi altele. 

întrucît relaţiile sociale cu element străin ridică probleme speciale în funcţie de natura 
acestor relaţii - civile, penale, administrative, comerciale, fiscale etc. - ele formează obiect de studiu 
pentru diferite discipline ca dreptul internaţional privat, dreptul penal internaţional, dreptul comercial 
internaţional. 

De exemplu, dreptul internaţional privat reglementează relaţiile sociale cu element străin 
civile, de familie, procesual civile, şi altele conexe cu acestea, mdicînd instanţa competentă şi legea 
aplicabilă şi soluţionînd conflictul de legi. în stabilirea normei conflictuale, adică a regulii care să 
reglementeze relaţiile sociale cu element străin, se pot avea în vedere, de pildă, următoarele tipuri de 
dispoziţii: 

aplicarea legii în funcţie de cetăţenie sau domiciliul persoanei; 
aplicarea legii locului unde se află situat bunul; 
aplicarea legii instanţei; 
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aplicarea legii aleasă de părţi. 
Principiul teritorialităţii nu este însă absolut. Necesitatea menţinerii şi dezvoltării unor relaţii 

politice, economice, sociale, culturale între state au creat în decursul istoriei anumite excepţii de la 
acest principiu - excepţia extrateritorialitaţii - cînd, în anumite condiţii, pe teritoriul unui stat pot exista 
persoane şi unele locuri (reprezentanţe diplomatice, ambasade, nave) asupra cărora nu se aplică, în 
anumite limite, actele normative ale statului respectiv sau cînd se recunoaşte aplicarea legilor străine, 
de asemenea, în anumite limite, pe teritoriul altui stat. In condiţiile în care aceste excepţii se aplică cu 
respectarea principiilor democratice ale dreptului internaţional şi în special al egalităţii suverane a 
statelor, al reciprocităţii, al liberului lor consimţământ ele nu afectează cu nimic principiul 
suveranităţii de stat ci dimpotrivă, sînt menite să asigure dezvoltarea multilaterală a relaţiilor 
internaţionale contemporane. 

între aceste excepţii amintim, fără a intra într-o analiză detaliată, următoarele situaţii: 
a) persoane care se bucură de extrateritorialitate - imunitatea diplomatică şi regimul juridic al 

consulilor; 
b) regimul juridic al străinilor şi al persoanelor fără cetăţenie; 
c) regimul juridic al cetăţeanului aflat în străinătate; 
d) recunoaşterea efectului juridic al unor acte săvîrşite pe teritoriul unui alt stat sau aplicarea 

legii asupra unor fapte săvîrşite în străinătate. 
Imunitatea diplomatică constă în exceptarea personalului corpului diplomatic de la jurisdicţia 

statului de reşedinţă, constînd în inviolabilitatea personală, inviolabilitatea clădirilor reprezentanţei 
diplomatice şi a mijloacelor de transport, în cazul încălcării legilor ţării de reşedinţă, reprezentantul 
diplomatic poate fi declarat persana non grota, lucrul care atrage după sine rechemarea sau expulzarea 
sa. Reprezentanţii consulari ai statelor străine sînt scutiţi de unele impozite, prestaţii, nu li se aplică 
jurisdicţia instanţelor judecătoreşti ale ţării de reşedinţă în cauzele privind infracţiunile lor de serviciu 
etc., iar regimul juridic este stabilit pe bază de reciprocitate şi în conformitate cu normele dreptului 
internaţional. 

Cetăţeanul străin sau persoanele fără cetăţenie aflaţi pe teritoriul unui stat au un regim 
juridic, într-o anumită măsură diferit de cel al cetăţenilor statului respectiv. Regimul străinilor se 
manifestă, de regulă, sub trei forme: regimul naţional, cînd străinii au aceleaşi drepturi civile ca şi 
cetăţenii statului de reşedinţă; regimul special, potrivit căruia drepturile străinilor sînt stabilite în mod 
special prin legi sau atribute internaţionale şi regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate, potrivit 
căruia statul de reşedinţă acordă cetăţenilor unui alt stat aflaţi pe teritoriul său. anumite drepturi, care 
nu pot fi mai restrînse decît drepturile acordate cetăţenilor oricărui stat terţ. 

De exemplu, art. 7 al Legii cu privire la cetăţenia Republicii Moldova ne spune că în 
Republica Moldova cetăţenii străini sînt consideraţi persoanele care au cetăţenia unui alt stat. 

Persoanele care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu au dovada cetăţeniei unui 
alt stat sînt considerate persoane fără cetăţenie (apatrizi) art. 8 al aceleiaşi legi "cetăţenii statelor 
străine şi persoanele fără cetăţenie sînt obligaţi să respecte pe teritoriul Republicii Moldova Constituţia 
şi celelalte legi ale republicii". 

Pe teritoriul Republicii Moldova ei au un statut juridic de cetăţeni străini, de persoane fără 
cetăţenie, lor li se garantează drepturi şi libertăţi, inclusiv dreptul de acţiune în faţa instanţelor 
judecătoreşti şi altor organe de stat pentru apărarea drepturilor lor legitime. 

Cetăţenilor străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova li se garantează dreptul de a 
cere apărare reprezentanţelor diplomatice şi instituţiilor consulare ale statului lor. 

Cetăţenii noştri aflaţi în străinătate se bucură de protecţia statului nostru şi sînt chemaţi să-şi 
îndeplinească obligaţiile, cu excepţia acelora incompatibile cu absenţa lor din ţară. Desigur că aflat în 
străinătate, cetăţeanul nostru trebuie să se supună şi legilor statului respectiv. 

De asemenea, Codul penal prevede că el se aplică şi infracţiunilor săvîrşite în afara 
teritoriului ţării de către un cetăţean din Moldova. 

În acţiunea actelor normative cu privire la persoane este important de sublimat - ca o aplicare 
a principiilor democratismului dreptului - că legile şi celelalte acte normative se aplică în mod egal 
faţă de toţi cetăţenii fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, sex, religie, avere, 
origine socială, apartenenţă politică. Evident că nu toate legile şi celelalte acte normative privesc 
automat pe toţi cetăţenii. Există acte normative care prin conţinutul reglementărilor lor se adresează 
unor categorii distincte de persoane ca, de pildă, cadrelor didactice, personalului sanitar, militarilor, 
salariaţilor de stat, mamelor cu copii etc. Determinarea categoriilor de persoane asupra cărora 
acţionează actul normativ prezintă o deosebită importanţă în studiul acestuia. 
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în concluzie putem sublinia că studierea şi cunoaşterea aprofundată a principiilor şi 
modalităţilor acţiunii legilor şi celorlalte acte normative în timp, spaţiu şi asupra persoanelor au o 
însemnătate deosebită pentru asigurarea unităţii şi concordanţei dreptului dintr-o ţară în multitudinea 
izvoarelor sale, pentru rezolvarea conflictelor ce pot apărea cu ocazia aplicării sale între diferite acte 
normative, în spiritul legalităţii şi justiţiei. 
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PRELEGEREA A NOUA 
„...totuşi am găsit 
că în vremea noastră legile (...) 
sînt atît de încurcate, încît tărăgănîndu-se 
la infinit această stare a lor, 
cu greu ar putea fi pricepută 
de vre-o minte omenească". 
(lustinian) 
SISTEMUL DREPTULUI 
9.1. Conceptul sistemului de drept 
Societatea modernă se caracterizează printr-o amplificare fără precedent a activităţii 

normative. Zigzagurile impevizibile de la o zi la alta a sistemului politic complică mult sarcina 
legislaţiei. Numărul mare de acte normative impune organizarea lor, ordonarea lor în raport de 
anumite criterii. 

Normele juridice, oricît ar fi de deosebite prin conţinut, sînt foarte strîns legate între ele, 
alcătuind un tot unitar. Ele formează un ansamblu logic coerent constituindu-se într-un sistem, nefiind 
o îngrămădire ci, dimpotrivă se asamblează în mod organic. 

Dreptul într-un stat ni se înfăţişează nu ca o sumă aritmetică dată de totalitatea normelor 
juridice în vigoare, ci ca un ansamblu al acestora, structurat, organizat într-un sistem pe baza anumitor 
principii. 

în teoria dreptului, vorbind de organizarea, structurarea dreptului, ne întâlnim cu următoarele 
noţiuni: 

a) sistem juridic, 
b) sistem legislativ, 
c) sistemul dreptului. 
Pentru a nu confunda aceste noţiuni şi a delimita conţinutul noţiunii de sistem de drept, este 

necesar de a lămuri conţinutul fiecărei din ele. 
Sistemul juridic sau juridicul este o dimensiune inalienabilă a existenţei umane (parte 

componentă a realităţii sociale). 
Sistemul legislativ este unitatea actelor normative dintr-un stat. 
Sistemul dreptului cuprinde organizarea dreptului ca fenomen normativ pe ramuri şi 

instituţii. 
Prin urmare, sistemul de drept reprezintă structura internă a dreptului dintr-un stat, prin care 

se realizează unitatea normetor juridice şi gruparea lor în anumite părţi interdependente - ramuri şi 
instituţii juridice. 

Sistemul dreptului are un caracter integrativ, exprimat în unitatea normelor sale. La baza 
acestei unităţi stau următorii factori: 

- voinţa unică, obiectivată prin acţiunea legislativă a parlamentului şi asigurată în forme 
precizate prin regulamentul de funcţionare a parlamentului; 

- scopul unic al normelor de drept, ţinînd în principiu de împlinirea intereselor generale ale 
societăţii; 

- unitatea "cîmpul juridic" derivînd din faptul, că normele, fiind generale şi impersonale prin 
natura sa, nu se aplică doar într-un singur caz şi într-un singur moment, ci în mod repetat într-un spaţiu 
de timp dat, care intră sub incidenţa unui sistem determinat de drept; 

- unitatea modului de realizare a normelor juridice, rezultmd din intervenţia, la nevoie, a 
forţelor coercitive a statului ceea ce le diferenţiază de celelalte tipuri de norme sociale (politice, 
morale, religioase etc.). 

Din toţi factorii enumeraţi mai sus putem spune că factorul principal, care stă la baza 
sistemului de drept, este voinţa unică, voinţă exprimată primordial prin intermediul organului 
legislativ care în statele modeme este parlamentul. 

Prin crearea normelor juridice se formează conţinutul normativ al dreptului ce urmăreşte un 
scop unic: reglementarea juridică a relaţiilor sociale în direcţia realizării sarcinilor comune ale 
societăţii respective. 
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In cadrul acestei unităţi a dreptului, normele juridice se repartizează, însă, după diferite 
criterii în anumite grupe distinctive, cunoscute sub denumirea de instituţii juridice şi ramuri de drept 
Nici o normă juridică nu poate acţiona detaşată, ruptă de restul normelor, în afara ansamblului lor. Dar 
nici instituţiile juridice şi ramurile de drept nu sînt grupări de norme complet separate. Avînd o esenţă 
socială comună, toate acestea reprezintă o unitate, iar principiile reflectate de fiecare dintre ele se află 
într-o concordanţă şi armonie, fiind totodată subordonată principiilor generale ale tipului respectiv de 
drept. 

Astfel, de exemplu, o normă de drept civil referitoare la prerogativele dreptului de 
proprietate nu poate fi interpretată şi aplicată decît prin prisma normelor constituţionale care ocrotesc 
acest drept, a normelor de procedură civilă care reglementează modalităţile de "punere în acţiune" a 
dreptului subiectiv de exercitare a lui cu ajutorul organelor de stat şi prin prisma principiilor generale 
ale dreptului. 

Legăturile puternice, durabile, dintre normele juridice face posibilă integrarea lor în sistem. 
Astfel, putem spune că sistemul de drept este constituit din totalitatea normelor juridice între care 
există relaţii relativ stabile şi durabile. 

Studierea sistemului de drept are o mare importantă teoretică şi practică. Cunoaşterea 
sistemului de drept ajută organele de stat în procesul de elaborare şi perfecţionare a dreptului pentru a 
descoperi şi completa anumite lacune ale dreptului pozitiv, pentru eliminarea reglementărilor perimate 
şi asigurarea armoniei şi concordanţei între normele, instituţiile şi ramurile de drept. 

Sistemul de drept stă la baza sistematizării legislaţiei în ambele sale forme: incorporarea şi 
codificarea. Cunoaşterea sistemului dreptului contribuie, totodată, la perfecţionarea aplicării şi 
interpretării dreptului, atrăgtnd atenţia asupra legăturilor şi interdependenţei dintre diferitele norme şi 
instituţii juridice. Sistemul dreptului are o importanţă de seamă şi pentru scopuri didactice şi ştiinţifice, 
stînd la baza clasificării ştiinţelor juridice (ştiinţă de ramură), pentru bună organizare a predării 
dreptului, ca şi a muncii de cercetare juridică. 

 
9.2. Diviziunea dreptului în drept public şi drept privat 
Ca orice sistem, şi sistemul dreptului se caracterizează printr-o structură, anumită aranjare a 

elementelor în sistem. Structurarea normelor juridice s-a realizat după multiple criterii şi, în general, ea 
se face în mod deosebit de la o ţară la alta, de la un sistem de drept la altul, remarcînd, însă, şi 
modalităţi şi criterii comune mai multor sisteme. 

Prima distincţie care s-a realizat înăuntrul normelor juridice a fost aceea între normele 
dreptului public şi normele dreptului privat. 

De la Ulpian (170-228 e. n.) ne-a rămas prima structurare a normelor juridice a unui sistem 
de drept, ce distingea în cadrul dreptului roman "jus publicum (dreptul public) şi "jus privatum " 
(dreptul privat), în sensul că cel dintîi are în vedere interesele statului, iar cel de-al doilea - interesele 
diferitor persoane. Ulpian spunea: 

Huius studii duoe sunt positiones publicum et privatum. Publicum jus est quod ad statum rei 
romane spectat, privatum, quod singularum utiUtatem (Instituţiunile din CORPUS IURIS CIVILIS 
DE JUSTIŢIA ET DEIUREIV) . 

Grecii nu făceau această distincţie iar germanii vechi au confundat aceste două ramuri. 
în dreptul public statul era scopul, în dreptul privat individul este scopul, 
Dreptul roman mai cunoştea şi alte diviziuni: jus naturae, jus gentium, jus civile, dreptul 

natural, dreptul ginţilor - internaţional - şi dreptul civil - dreptul tuturor cetăţenilor romani. 
în doctrina contemporană există numeroşi autori care se pronunţă pentru o diferenţiere între 

dreptul public şi dreptul privat, dar criteriile la care fac trimitere nu sînt aceleaşi. Astfel, de exemplu, 
unii susţin că baza împărţirii în cele două ramuri o formează nu atit caracterul general sau individual al 
interesului apărat, ci modul în care se asigură apărarea drepturilor subiective. 

Dacă se asigură ex offîcio este vorba de dreptul public, dacă se asigură la intervenţia la 
cererea părţilor este vorba de drept privat . 

In ţara noastră şi în ţările blocului socialist teoreticienii în domeniul dreptului, sub influenţa 
teoriei marxiste şi a ideologiei sovietice, nu numai că au renunţat la distincţia susnumită, dar şi criticau 
împărţirea dreptului socialist în public şi privat, susţinînd că nimic nu este "privat" într-o astfel de 
societate. 

După destrămarea sistemului socialist şi a imperiului sovietic se reabilitează poziţia teoretică 
clasică, dar, aşa cum observă pe bună dreptate Genoveva Vrabie , fără a se argumenta motivele reluării 
acestei tradiţii de gîndire. După cum remarcă autoarea, reorientarea amintită se însoţeşte cert cu 
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distincţia între: 
I. Ramurile de drept prin care se organizează raporturile dintre stat, organele statului şi 

indivizi, raporturi care sînt orientate prin normele de drept care le reglementează în direcţia apărării şi 
conservării unor interese generale ale societăţii, ale statului ca reprezentant al acesteia, pe de o parte şi, 

II. Ramurile de drept prin care se organizează, se ghidează raporturile între indivizi, dintre 
persoane fizice, prin reglementarea respectivă urmărindu-se realizarea unui minimum de securitate, 
condiţie a exercitării libertăţii, precum şi apărarea şi exercitarea unor interese personale în acord cu 
cele generale. 

Sînt considerate ramuri de drept public: dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul 
financiar, dreptul penal etc., iar ramuri de drept privat: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul agrar ş. 
a. m. d. 

Ciundu-l pe R David, L. Deleanu arată că "Dipticul Ulpian, deşi în zilele noastre ţine mai 
mult de pedagogism decît de ştiinţa dreptului, aparţine mai mult tradiţiei decît realităţii, s-a instaurat, 
totuşi, în toate ţările romano-catolice, devenind nu numai o problemă de metodă, ci şi o schemă de 
gîndire ca toate "schemele", cu avantajele şi dezavantajele ei". 

 
9.3. Ramura de drept şi instituţia juridică 
Dacă în ştiinţa juridică din occident nu s-au purtat prea multe discuţii pe tema sistemului de 

drept conceput ca o totalitate de ramuri şi nu s-a pus cu acuitate problema delimitării unor ramuri de 
drept, a criteriilor de delimitare, în ţările din răsăritul şi centrul Europei au existat fructuoase discuţii 
pe această temă, diversitatea de idei fiind determinată de renunţarea la teoria clasică a împărţirii 
dreptului m public şi privat, de apariţia unor ramuri noi şi mai ales de stabilirea unor criterii de 
clasificare a dreptului în ramuri şi instituţii juridice. 

Sistemul dreptului evocă unitatea dreptului şi diferenţierea sa, adică împărţirea sa pe ramuri 
şi instituţii juridice. 

Ramura de drept este ansamblul normelor juridice al vieţii sociale în baza unei metode 
specifice de reglementare şi a unor principii comune. 

Ramurile de drept nu sînt izolate unele de altele, ci se găsesc într-o strinsă interdependenţă, 
în general, ramura de drept reprezintă unitatea mai multor instituţii juridice legate strîns între ele prin 
obiectul lor şi prin anumite principii şi metode comune. 

Instituţia juridică cuprinde normele juridice care reglementează o anumită unitate de relaţii 
sociale, instaurmd astfel o categorie aparte de raporturi juridice (De exemplu, instituţia moştenirii în 
dreptul civil, instituţia căsătoriei în dreptul familiei). 

Unele instituţii juridice, avînd o sferă mai largă, îşi pot subdiviza normele în mai multe 
subgrupe. 

Complexitatea ramurilor de drept se manifestă şi prin faptul că în cadrul unora din ele mai 
multe instituţii juridice se pot grupa ca o subramură care pot face obiectul unei reglementări juridice 
distincte în formă de cod, regulament etc. Ca exemplu, poate fi adus dreptul maritim ca subramură a 
dreptului civil care grupează totalitatea normelor ce reglementează relaţiile sociale din domeniul 
transportului maritim. Principalul izvor al acestei subramuri este Codul maritim, sau, în cadrul 
dreptului penal, m afară de codul penal este în vigoare în unele ţări şi un cod al justiţiei militare, care 
reglementează o legătură cu activitatea lor. 

După cum s-a vorbit mai sus, o problemă fundamentală pentru studiul sistemului dreptului 
este aceea a stabilirii criteriilor care stau la baza diviziunii dreptului în ramuri şi instituţii. Acestea suit, 
în principal, următoarele: obiectul reglementării juridice şi metoda de reglementare. 

Majoritatea autorilor sînt de acord ca la baza împărţirii sistemului de drept în ramuri să stea 
caracterul relaţiilor sociale, reglementate de o grupă de norme de drept. Cu alte cuvinte, împărţirea pe 
ramuri trebuie să pornească de la obiectul reglementării juridice ca un criteriu principal, fundamental. 
Caracterul distinct şi unitar, trăsăturile specifice ale relaţiilor sociale dintr-un anumit domeniu sau 
sector de activitate fac necesar şi posibil ca ele să fie reglementate de o categorie aparte de norme. 
Astfel, sînt, bunăoară, relaţiile sociale din domeniul activităţii executiv-dispozitive, cele din cadrul 
activităţii represive a statului împotriva actelor antisociale de natură penala, relaţiile patrimoniale, 
agrare, de muncă, de familie, etc. 

Alături de criteriul obiectului, nu ne putem lipsi de metoda pe care puterea de stat o alege 
pentru reglementarea diferitelor categorii de relaţii sociale şi care face ca anumite norme, deşi cu un 
obiect comun, să se separe într-o ramură aparte. Prin metodă se are în vedere modul în care statul 
acţionează asupra unor relaţii sociale. Astfel unii autori au distins metoda egalităţii juridice a 
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subiectelor sau metoda reglementării autonome, metoda autoritară, metoda reglementării ş. a. în orice 
caz, metoda este un criteriu auxiliar şi subordonat obiectului. 

De exemplu, dreptului civil îi este specifică metoda echivalenţei (egalităţii) părţilor, spre 
deosebire de dreptul administrativ sau de dreptul financiar, m care metoda de reglementare este aceea 
a subordonării părţilor (metoda autoritară). Astfel, într-un raport juridic de drept civil (un contract de 
vînzare - cumpărare, spre exemplu) părţile (subiectele) stau pe picior de egalitate, ele au drepturi şi 
obligaţii corelative stabilite pe bază de negociere, într-un raport financiar (între un organ de impozitare 
şi un subiect impozabil) părţile (subiectele) se află în raporturi de subordonare. 

Sistemul dreptului unui stat nu are un caracter fix, neschimbător. Unele transformări ale 
sistemului de drept au loc şi sînt determinate de transformările ce se produc in viaţa economică şi 
socială, precum si de interesele noi ale forţelor politice conducătoare. 

Apariţia şi existenţa paralelă a "jus crvilis" şi "jus gentium" a presupus extinderea comerţului 
şi un amestec al diferitelor popoare. Chiar împărţirea în drept public şi drept privat devine posibilă şi 
necesară numai după ce se destramă comunităţile familiare şi ia proporţii dezvoltarea proprietăţii 
private. 

Creşterea influenţei sociale şi politice a bisericii în cadrul orînduirii feudale determină 
punerea bazelor dreptului canonic. 

O tendinţă a evoluţiei sistemului de drept este aceea a apariţiei unor ramuri noi. Apariţia lor 
este dovadă dependenţei sistemului de drept de evoluţia relaţiilor sociale. 

Apariţia astăzi a unei noi ramuri de drept - dreptul economic - este explicată pe temeiul unei 
realităţi noi: organizarea privată a economiei, colaborarea dintre puterea publică şi cea privată şi 
intervenţia statului (controlul calităţii produselor, măsuri juridice statale de protecţie a cumpărătorului 
etc.). 

Zdruncinarea împărţirii clasice a dreptului în public şi privat este subliniată şi de apariţia 
unor ramuri mixte (complexe) de drept. Din ele fac parte dreptul familiei, dreptul muncii, legile rutiere 
ş. a. m. d 

Toate acestea subliniază caracterul dinamic al sistemului de drept. 
 
9.4. Ramurile dreptului actual al Republicii Moldova 
In sistemul dreptului contemporan distingem ca ramuri de drept, ramurile corespunzătoare 

diviziunii dreptului în drept public şi drept privat în dreptul public intră: dreptul constituţional, dreptul 
administrativ, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul procesual (penal şi civil), dreptul internaţional 
public, iar în dreptul privat: dreptul civil, comercial etc. Avem în vedere, de asemenea, aşa cum 
arătăm, şi existenţa unui drept mixt (legislaţia muncitorească, legislaţia rutieră). 

In ceea ce priveşte dreptul actual al Republicii Moldova, distingem de regulă următoarele 
ramuri de drept: dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul civil, dreptul 
muncii, dreptul funciar, dreptul familiei, dreptul penal, dreptul procesual (penal şi civil). 

Dreptul constituţional cuprinde totalitatea normelor juridice ce stabilesc principiile 
fundamentale ale structurii sotial-econoniice şi ale orînduirii de stat, sistemul, principiile de organizare 
şi de funcţionare ale organelor statului, precum şi drepturile şi îndatoririle fundamentale ale 
cetăţenilor. 

Raporturile de drept constituţional sînt raporturile sociale care apar în procesul organizării şi 
exercitării puterii de stat. Astfel sînt raporturile dintre diferitele organe ale puterii de stat, dintre 
organele puterii şi cetăţeni, raporturile dintre stat şi cetăţeni, al căror conţinut îl constituie drepturile şi 
obligaţiile cetăţenilor. 

Principalul izvor al dreptului constituţional îl formează Constituţia. Normele dreptului 
constituţional sînt cuprinse, de asemenea, şi în alte legi. 

Dreptul administrativ cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile 
sociale ce formează obiectul administraţiei de stat El se referă la organizarea organelor administraţiei 
de stal, activităţii lor reciproce cu alte organe de stal, precum şi la modalităţile de executare a 
competenţei cu care sînt înzestrate organele administraţiei de stat 

In raporturile juridice administrative ca şi în cele de drept constituţional, părţile, sau una din 
ele apar ca purtători de drepturi şi obligaţii şi, totodată, ca titular al puterii, în raporturile juridice ale 
dreptului administrativ întotdeauna o parte este un organ al administraţiei de stat, metoda reglementării 
raporturilor de către normele dreptului administrativ are un caracter imperativ. 

Raporturile juridice administrative se nasc, deci, între diferite organe ale administraţiei de 
stat, pe de o parte, şi organizaţii sau cetăţeni, pe de altă parte. 
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Raporturile de drept administrativ pot să apară şi numai din iniţiativa unei părţi, fără 
consimţămîntul celeilalte părţi. Violarea normei juridice administrative atrage după sine răspunderea 
autorului încălcării faţă de stat, iar sancţiunea este de regulă o sancţiune administrativă. 

Dreptul financiar cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea 
financiară a organelor de stat. întocmirea bugetului, perceperea impozitelor, stabilirea modul de 
cheltuire a mijloacelor băneşti ale statului, creditul, asigurările etc. 

Dreptul civil cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile 
patrimoniale în care părţile se află pe poziţii de egalitate juridică. De asemenea, dreptul civil include şi 
normele juridice care reglementează relaţiile sociale nepatrimoniale în care se manifestă 
individualitatea persoanei, cum ar fi numele, dreptul de autor, domiciliu, starea civilă etc. 

Spre deosebire de relaţii de drept constituţional şi administrativ, unde cel puţin una din părţi 
se manifestă ca titular al puterii, în raporturile juridice de drept civil părţile apar ca subiecte egale. 
Relaţiile de muncă, de familie, funciare ca şi altele, chiar dacă au un caracter patrimonial, nu intră în 
sfera dreptului civil. 

Dreptul muncii cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile sociale de 
muncă. Relaţiile din acest domeniu apar în legătură cu folosirea dreptului de muncă, condiţiile muncii, 
ale salarizării, angajării, în legătură cu drepturile şi obligaţiile muncitorilor şi ale funcţionarilor. De 
asemenea dreptul muncii cuprinde şi normele juridice privind organizarea muncii, pregătirea 
profesională, protecţia muncii şi altele. 

Dreptul funciar cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile funciare 
în legătură cu folosirea pămîntului, pădurilor, apelor, în scopul unei juste împărţiri a fondului funciar 
şi unei folosiri raţionale şi eficiente a pămîntului. 

Dreptul familiei Familia include relaţiile dintre soţi, dintre părinţi şi copii etc. Aici întâlnim 
relaţii de diferite categorii: morale, ideologice, patrimoniale. Familia îndeplineşte întotdeauna funcţia 
de educare a noii generaţii. 

Reglementarea acestui complex de relaţii sociale, care se formează în legătură cu familia şi 
în cadrul familiei, se face de un ansamblu de norme juridice ce se grupează în cadrul dreptului familiei 
ca o ramură distinctă de drept. Raporturile juridice de familie cuprind raporturile de căsătorie, de 
rudenie şi filiaţie, raporturi în legătură cu înfieri, cu ocrotirea celor lipsiţi de capacitate sau cu 
capacitate restrânsă, cît şi altor persoane. 

Dreptul penal cuprinde totalitatea normelor juridice care stabilesc, în conformitate cu 
interesul societăţii, ce fapte sînt considerat^ infracţiuni şi care este măsura pedepsei pe care trebuie s-o 
aplice justiţia celor ce s-au făcut vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor. 

Dreptul procesual penal cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea 
organelor de urmărire, a procuraturii şi a justiţiei în judecata cauzelor penale, pentru descoperirea 
infracţiunilor şi a infractorilor şi pedepsirea lor, norme care reglementează raporturile acestor organe 
cu cetăţenii asupra cărora se răsfiînge activitatea lor. 

Organele de urmărire penală ale poliţiei, procuraturii, ca şi organele justiţiei, îndeplinindu-şi 
sarcinile în domeniul luptei împotriva criminalităţii, pun în mişcare, cercetează şi rezolvă cauzele 
penale, adică cauzele cu privire la săvîrşirea infracţiunilor. 

Activitatea acestor organe reprezintă un sistem de acţiuni îndreptate spre cercetarea 
complexă, şi sub toate aspectele a împrejurărilor cauzei, în scopul descoperirii şi sancţionării 
persoanelor care au săvîrşit infracţiunea, în această activitate a organelor menţionate apar şi raporturile 
lor cu cetăţenii asupra cărora se răsfiînge activitatea lor: acuzat, parte civilă, martori. 

Dreptul procesual civil cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează ordinea 
dezbaterii şi rezolvării de către justiţie a cauzelor civile, precum şi îndeplinirea hotărîrilor judecătoreşti 
în aceste cauze. 

Dreptul procesual civil reglementează raporturile care apar între organele de înfăptuire a 
justiţiei şi cetăţeni, precum şi între cetăţeni ca părţi în proces -reclamant şi pîrît Aceste raporturi 
reglementate de dreptul procesual civil reglementează şi litigiile izvorîte din anumite raporturi de 
familie, de munca sau chiar de drept constituţional. 

Scopul dreptului procesual civil este de a asigura o rezolvare rapidă şi justă a cauzelor civile, 
dînd posibilitate persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate, să obţină realizarea lor în fapt, cu 
ajutorul puterii statale. 

Dreptul internaţional are o situaţie specială el neintrînd în sistemul intern de drept al vreunui 
stat. Aceasta nu reprezintă voinţa uni stat singur, ci a mai multor state, în condiţiile actuale. 

Dreptul internaţional contemporan este definit ca „totalitatea normelor" care se creează prin 
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acordul dintre state, suverane şi egale în drepturi, care exprimă voinţele concordante ale acestor state, 
reglementează relaţiile dintre ele în procesul luptei şi al colaborării, în direcţia asigurării coexistenţei 
paşnice a statelor şi sînt aduse la îndeplinire, în caz de necesitate prin constrîngere exercitată de către 
state individual sau colectiv. Subiectele dreptului internaţional sînt statele, iar în anumite condiţii, 
naţiunile care luptă pentru independenţă şi se găsesc în faza de constituire a statului lor naţional. 

Normele dreptului internaţional, avînd un caracter consensual, se creează prin condiţiile 
dintre state (tratate, pacte, etc.) în cadrul cărora statele îşi asumă obligaţiile şi dobîndesc anumite 
drepturi, unele faţă de altele. Numeroase norme de drept internaţional s-au format, de asemenea pe 
calea cutumiară. 

În afară de dreptul internaţional public, există şi un drept internaţional privat. Dreptul 
internaţional privat cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează situaţia juridicei civilă 
sau procesuală civilă a persoanelor fizice şi juridice străine. El reglementează o categorie specială de 
raporturi civile, care apar în condiţiile relaţiilor economice (mai ales comerciale) dintre state, şi de 
aceea normele sînt exprimate parte în dreptul intern, parte în tratatele internaţionale sau cutumele 
internaţionale. 

Ramura dreptului şi disciplinele ştiinţei juridice. 
Sistemul ramurilor ştiinţei juridice şi al disciplinelor juridice desigur că nu poate să nu ţină 

seama de sistemul dreptului. Aceasta nu duce însă la o identificare completă a acestora. 
Diferenţele considerate de ordin ştiinţific şi didactic fac ca uneori aceeaşi ramură de drept să 

fie separată în mai multe discipline ştiinţifice sau, dimpotrivă, în cadrul aceleeaşi discipline, să fie 
studiate împreună mai multe ramuri de drept. 

Trebuie să menţionăm de asemenea, existenţa ştiinţelor juridice auxiliare -criminalistica, 
medicina legală, psihiatria judiciară, statistica judiciară, etc. care nefiind legate de existenţa unor 
ramuri sau instituţii juridice distincte, vin în sprijinul unor ştiinţe juridice de ramură, a activităţii de 
aplicare a dreptului, în general. 

Pe fonul apariţiei unor ramuri noi ale dreptului economic, dreptului industrial, dreptul 
afacerilor, discipline complexe reunesc studiul unor realităţi juridice noi, dincolo de împărţirea clasică 
a dreptului public şi privat. 

 
 
 

 
 
 

 „Dreptul trece în existenta 
faptică mai întii, prin formă 

prin faptul că este pus ca lege..." 
(Hegel) 

 
IZVOARELE DREPTULUI 
10.1. Conceptul de izvor al dreptului. Izvoare materiale şi izvoare formale 
Analizînd în cadrul capitolului "Conceptul dreptului" forma dreptului, am subliniat faptul că 

esenţa şi conţinutul dreptului trebuie să-şi găsească modalităţi potrivite de exprimare, forme adecvate. 
"Dreptul, - scrie Hegel - trece în existenţa faptică mai întii prin formă, prin faptul că este pus 

ca lege...". Această împrejurare dă dreptului posibilitatea de a fi cunoscut, de a fi respectat şi aplicat la 
cazul concret. 

În teoria dreptului aceste modalităţi specifice de exprimare a conţinutului dreptului poartă 
denumirea de izvoare ale dreptului sau surse ale dreptului . 

In teoria dreptului, precum şi în general în ştiinţele juridice conceptul de izvor al dreptului 
este folosit într-un sens specfic, strict juridic, prin care se au în vedere formele de exprimare a 
normelor juridice - actele normative (legi, decrete), obiceiul juridic, practica judiciară etc. 

Pornindu-se de la sensul etimologic al termenului de „izvor", în ştiinţa juridică prin el au fost 
definite, de asemenea, sursele, originea, factorii de determinare şi creare a dreptului. Pentru a se evita 
confuzia dintre cele două abordări a „izvoarelor" dreptului în ştiinţa juridică s-a făcut distincţia între 
izvoarele materiale sau în sens material şi izvoarele formale sau în sens formal al dreptului. 

Izvoarele materiale sau în sens material desemnează faptul social, forţele creatoare sau 
factorii care configurează dreptul, geneza dreptului. 
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În conţinutul acestor izvoare sînt introduse elemente ce aparţin unor sfere diferite de relaţii 
sociale. Sînt socotite, astfel, izvoare materiale ale dreptului factorii de configurare a dreptului 
(analizaţi de noi în tema „Conceptul dreptului"), dreptul natural şi raţiunea umană, conştiinţa juridică. 

Analiza ştiinţifică a dreptului nu poate ignora rolul izvoarelor materiale (factorii sociali, 
economici, culturali, ideologici etc.). Ele reprezintă factorii ce dau conţinut concret dreptului pozitiv, 
concentrând nevoile reale ale vieţii şi apărînd în faţa legislatorului sub forma unor comenzi sociale. 

Intrucît problema "izvoarelor materiale", denumite uneori şi "reale" sau "sociale" face parte, 
în realitate, din problematica generală, filozofică a dreptului, ea este tratată în contextul respectiv, al 
analizei conceptului şi esenţei dreptului, în ştiinţa juridică a căpătat o largă circulaţie, practic s-a 
generalizat, noţiunea de izvor al dreptului în celălalt sens, aşa-numit "formal", şi care are în vedere 
mijlocul cu ajutorul căruia se exprimă izvorul material, forma pe care o îmbracă dreptul în ansamblul 
normelor sale. 

Avînd în vedere că normele juridice nu se prezintă în formă nudă, lor le este caracteristică o 
formă exterioară, o "haina" juridică pe care o îmbracă această formă exterioară, ea poartă şi denumirea 
de izvoare formale sau forme exterioare de exprimare a dreptului. 

La aceasta ne vom referi şi noi, pe acestea le avem, de regulă, în vedere atunci cînd vorbim 
de izvoarele dreptului. Este vorba deci de un sens propriu terminologiei juridice care, în acest caz, nu 
coincide cu totul cu sensul etimologic al cuvîntului. 

Evident că nu excludem şi folosirea termenului în sensul utilizat de ştiinţele istorice care prin 
"izvoare" ale dreptului au în vedere indicarea surselor de cunoaştere ale unui sistem de drept cum ar fi: 
izvoare scrise sau nescrise, cele de natura arheologică etc. care pot oferi informaţii despre dreptul 
existent într-o anumită epocă istorică, despre legislaţia unei ţări etc. 

Aşadar, prin izvoare ale dreptului (în sensul juridic) ştiinţa juridică are în vedere, într-o 
formulare foarte generală, formele de exprimare ale normelor juridice în cadrul unui sistem de drept în 
diferite epoci şi ţări. 

Teoria juridică clasică a izvoarelor dreptului deosebeşte: 
a) izvoarele scrise şi izvoare nescrise; 
b) izvoare oficiale şi izvoare neoficiale; 
c) izvoare directe şi izvoare indirecte. 
Spre exemplu: obiceiul este un izvor nescris, spre deosebire de actul normativ care se 

prezintă totdeauna sub formă scrisă; obiceiul şi doctrina sînt considerate surse neoficiale, spre 
deosebire de lege şi jurisprudenţă, care sînt surse oficiale; în acelaşi timp, actul normativ sau 
contractul normativ sînt considerate izvoare directe, pe cînd obiceiul sau normele elaborate de 
organizaţii nestatale sînt izvoare mediate (indirecte), ele trebuind să fie "validate" de o autoritate 
statală pentru a deveni izvoare de drept. 

Trebuie să menţionăm că noţiunea de izvor ca formă a dreptului sau a normelor juridice, ceea 
ce este acelaşi lucru, are în vedere doar un anumit aspect al formei dreptului, pe cînd categoria de 
formă, aplicată la drept este plurivocă fiind utilizată şi în alte sensuri, alte abordări (structura dreptului, 
sistemul de drept etc.). Izvorul de drept vizează acel aspect al formei dreptului prin care norma socială 
devine normă juridică în procesul de instituire sau recunoaştere a ei de către puterea publică primind 
astfel o formă adecvată denumită izvor de drept. Izvoarele dreptului sînt expresia creaţiei de drept ca 
una din modalităţile guvernării societăţii prin intermediul autorităţii publice. 

Putem spune că izvorul de drept este forma de exprimare a dreptului, adică modalitatea de 
instituire sau recunoaştere de către puterea de stat a normelor juridice în procesul de creare a dreptului. 
Izvoarele dreptului sînt date de modalităţile multiple de existenţă ale dreptului dintr-o epocă istorică, 
într-o anumită ţară. Rolul de a da forţa juridică regulilor de conduită revine organelor statului, fie 
printr-o activitate directă de elaborare şi prelucrare a izvoarelor de drept sub forma actelor normative - 
legi, decrete, hotărîri etc. -fie prin investirea cu forţa juridică a unor reguli apărute pe alte căi cum sînt 
obiceiul sau practica judiciară prin care această investire sau recunoaştere, devin izvoare de drept. 

 
10.2. Clasificarea izvoarelor dreptului 
Dezvoltarea dreptului de-a lungul istoriei ne demonstrează existenţa pluralităţii izvoarelor în 

sistemul de drept al fiecărei ţări. Explicaţia acestei situaţii trebuie să o căutăm, pe de o parte în 
complexitatea relaţiilor sociale supuse reglementării juridice, iar pe de altă parte - în varietatea 
formelor de organizare şi guvernare a societăţii, a organizării activităţii şi competenţei organelor de 
stat, a autorităţii publice. 

Izvoarele formale ale dreptului impuse de evoluţia de pînă acum a dreptului sînt următoarele: 
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a)obiceiul juridic; 
b) practica judecătorească şi precedentul judiciar; 
c) doctrina; 
d) contractul normativ; 
e) actul normativ. 
A. Obiceiul juridic sau cutuma. 
Obiceiul este cel mai vechi izvor de drept. 
Obiceiul este, după cum se ştie, o regulă de conduită ce se formează spontan ca urmare a 

aplicării ei repetate într-o perioada de timp relativ îndelungată într-o colectivitate umană. Obiceiul sub 
forma diferitelor datini şi tradiţii cu caracter moral sau religios a reprezentat modalitatea principală de 
ordonare a relaţiilor sociale şi influenţarea acţiunii umane în comuna primitivă, în conformitate cu 
interesele asigurării existente şi securităţii colectivităţii. Obiceiul continuă să aibă un rol social inferior 
în toate epocile istorice, ponderea sa variind, însă, de la o epocă la alta, împreună cu schimbarea 
conţinutului social al reglementărilor consacrate de el. 

In conformitate cu interesele pe care le promovează, puterea de stat are faţă de obiceiurile 
existente următoarele atitudini: 

a) de recunoaştere, consacrare şi sancţionare - dîndu-le forţă juridică -acelora pe care le 
consideră utile şi necesare consolidării ordinii de drept; 

b) de acceptare şi tolerare a acelor care, prin semnificaţia şi importanţa lor nu reclamă 
transformarea lor în norme cu caracter juridic, iar prin prevederile lor nu contravin ordinii de drept şi 
rînduielilor sociale corespunzătoare; 

c) de interzicere a acelora care contravin ordinii şi rînduielilor sociale, instituite şi apărate de 
puterea de stat. 

Obiceiurile recunoscute de puterea de stat şi dotate de aceasta cu forţă juridică devin 
obiceiuri juridice cunoscute şi sub denumirea de cutume, ele sînt izvoare de drept. 

Romanii numeau obiceiul juridic "mores majoram" (moravurile bătrînilor). 
Modul de sancţionare al obiceiului şi de transformare în obicei juridic s-a realizat, de regulă, 

în practica aplicării dreptului, prin recunoaşterea lor de către instanţele judecătoreşti cu prilejul 
rezolvării diferitelor cauze. 

Astăzi obiceiul are un rol însemnat într-o serie de ţări eliberate de sub jugul colonial . Dat 
fiind specificul formării normelor comerţului maritim, în special ale activităţilor portuale, în decursul 
timpului, cutuma, cuprinzînd în principal norme cu caracter tehnic, practicate în portul respectiv, 
continuă să fie şi în prezent un izvor al dreptului maritim. 

Cutuma a jucat şi continuă să aibă un rol important ca izvor al dreptului internaţional, deşi în 
epoca contemporana s-a dezvoltat puternic tendinţa de reglementare scrisă şi de codificare a acestuia. 

Obiceiul juridic ca izvor de drept este, în genere, propriu societăţilor cu ritm lent de 
dezvoltare şi transformare, ceea ce este specific pentru societăţile vechi (antică, feudală). Normele sale 
se formează încet ca urmare a aplicării lor îndelungate pînă se ajunge ca ele să fie generalizate şi 
acceptate de comunitatea respectivă. 

In doctrină este răspîndită teoria potrivit căreia cutuma are două elemente 
De exemplu: în Tailanda puia astăzi mai există obiceiul de divorţ al soţilor, care a existat 

încă în perioada iniţială. Bărbatul şi soţia în faţa martorilor aprind cîte o luminare de mărime egală. 
Acel soţ, luminarea căruia arde mai repede, este obligat să părăsească casa, neluînd nimic din avere 
cantitative, unul de ordin psihologic (sau subiectiv), constînd în convingerea că o regulă comună 
practicată are valoare şi forţă juridică (opinio necesitatis sau opinio juris) şi al doilea de ordin material 
(sau obiectiv), constînd în faptul că această regulă există, se practică în realitate exteriorizîndu-se, 
deci, în viaţa socială. Această exteriorizare, care după opinia dominantă trebuie să se manifeste într-un 
act judiciar sau administrativ, joacă rolul publicării în dreptul scris. 

Proba existenţei şi cunoaşterii obiceiului este mai dificilă decît a dreptului scris. Pentru a se 
uşura cunoaşterea obiceiului, au apărut în special în evul mediu diferite culegeri scrise ale cutumelor, 
fie ca opere a unor jurişti avîhd un caracter privat, fie sub forma unor acte cu caracter oficial. 
Asemenea culegeri au fost "Oglinda saxonă" (Sachsenspiegel) din 1230 şi "Oglinda şvaba" 
(Schwabenspiengel) denumită şi drept imperial (Kaiserrecht) din 1273-1282 în Germania, 
"aşezămintele lui Ludovic cel Sfînt" din 1270 în Franţa, Pravila Rusă (Ruskaia Pravda) din sec. IX-
XIII în Rusia şi altele. In a doua jumătate a sec. al XIX în Franţa au fost adunate la ordinul 
Ministerului de Interne cutumele locale. Pentru recunoaşterea prevederilor cutumelor, în Elveţia s-a 
statornicit tradiţia ca, anual, ele să fie citite în adunările ţinuturilor (landsgemeinde) sau al parohiilor. 
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Părţilor în proces li se îngăduia, dqcă era cazul, să dovedească faptul că de la redactarea ei, cutuma s-a 
modificat sau a încetat. 

Istoria dreptului nostru cunoaşte obiceiul ca izvor al dreptului geto-dac, ce s-a menţinut în 
anumite limite. Un rol deosebit a avut cutuma în perioada timpurie şi apoi de-a lungul feudalismului. 
Este cunoscut sub acest aspect jus Valachicum (valah), adică dreptul românilor (valahilor) ca 
reglementare obişnuielnică recunoscută în rîndul populaţiei atit în ţările Romane, cît şi la românii din 
statele din jur (Polonia, Ungaria, Serbia, Bulgaria). Odată cu formarea statelor româneşti feudale, jus 
Valachicum este recunoscut şi ca "lex terrae", "consuetudo terrae", adică Legea ţării sau obiceiul 
pămîntului, ceea ce consfinţeşte legătura acestui drept cu populaţia locală şi teritoriul pe care ea era 
aşezată, într-un document din perioada lui Ştefan al II-lea din Moldova (1445), se arată că un rob tătar, 
în caz de iertare de robie va avea să trăiască "după legea valahă". Foarte răspîndită a fost aplicarea 
cutumei în reglementarea relaţiilor agro-pastorale, -principala formă de producţie din aceea perioadă. 
Cu timpul se denumeşte "zacon", legea bătrînă, dar diferită de legea scrisă. 

În perioada de descompunere a feudalismului multe norme obişnuiehiice suit incluse în 
actele normative, obiceiul pămîntului fiind, bunăoară, una din sursele de inspiraţie pentru 
Pravilnicească Condică (1780), Codul Calimack (1817) sau Legiuirea Caragea (1818). Încetarea 
aplicării unei cutume se produce în acelaşi mod dar cu efect invers, prin npnuzajul ei treptat şi repetat 
ceea ce în limbaj juridic se cheamă desuetudine. In general, cutuma, ca izvor de drept, este inferioară 
dreptului scris, ea nu prezintă certitudinea acestuia, fiind imprecisă, nesigură, mai greu de constatat şi 
cunoscut. Ea are prin natura sa un caracter conservator deoarece consfinţeşte unele comportamente 
rezultate dintr-o practică îndelungată. Alături de consacrarea unor valori morale şi spirituale ale 
poporului, numeroase cutume au avut un caracter retrograd, consfinţind inegalitatea dintre sex, 
descriminări naţionale şi rasiale, intoleranţă religioasă. 

In epoca modernă şi contemporană sfera de acţiune a cutumei s-a restrîns, deşi în măsură 
diferită, atît în ţările cu o dezvoltată legislaţie codificată cît şi în dreptul anglo-saxon, unde totuşi, se 
mai păstrează sub forma dreptului comun (common law). 

Astăzi, în măsura în care este recunoscută, cutuma în unele ţări se aplică în dreptul privat 
(civil, comercial) şi în dreptul constituţional. Odată cu instaurarea principiului legalităţii incriminării şi 
al pedepsei, s-a pus capăt recunoaşterii cutumei ca izvor al dreptului penal. Ca forţă juridică în raport 
cu legea, cutuma are, în principiu, un rol subsidiar, subordonat. Totuşi, în dreptul Germaniei doctrina 
susţine că cutuma are aceeaşi forţă juridică cu legea, de unde decurge că ea poate nu numai să 
suplinească legea (cutuma praeter legem) să o completeze (cutuma secundum legemj, dar chiar să 
deroge de la ea (cutuma contra legem). 

In realitate această teză rămîne pe terenul pur teoretic, abstract, nici un autor neputînd invoca 
un simplu exemplu din viaţă de abrogare a unei dispoziţii legale printr-o cutumă. 

Sistemele socialiste au făcut practic inoperabilă folosirea formei cutumiare m dreptul intern, 
afară de anumite situaţii cu totul speciale şi de excepţie. 

B. Doctrina. 
Doctrina, ca izvor de drept, cuprinde analizele, investigaţiile, interpretările pe care oamenii 

de specialitate le dau fenomenului juridic. Ea este ştiinţa juridică (a cărui rol, structură şi funcţii au fost 
prezentate în tema întîi a cursului). 

In general, rolul ştiinţei este teoretic-explicativ, interpretările ştiinţifice făcute materialului 
normativ îl ajută pe legislator sau pe judecător în procesul de creare şi, respectiv, de aplicare a 
dreptului. 

în istoria dreptului doctrina a avut un rol creator nemijlocit. 
Doctrina sau ştiinţa juridică a avut un rol însemnat ca izvor de drept în special în antichitate 

şi epoca medievală, într-adevăr, în dreptul roman jurisconsulţii au desfăşurat o activitate complexă şi 
bogată privind aplicarea şi interpretarea dreptului, aducîndu-şi contribuţia substanţială în ^dezvoltarea 
şi adoptarea reglementărilor juridice la relaţiile vieţii sociale, începînd cu August, împăraţii romani, 
servindu-se de jurisconsulţi în realizarea politicii lor, le-au acordat celor mai de seamă dintre ei dreptul 
de a da avize în soluţionarea unor cauze, de care judecătorii erau datori a ţine seama (jus pubiice 
respondendi). Apoi, treptat, aceste avize au început să fie luate în considerare în soluţionarea şi a altor 
cauze similare. Dintre jurisconsulţii de mare renume sînt cunoscuţi în sec. al III-lea e. n. Papmian, 
Paul, Ulpian ale căror avize, alături de cele ale lui Modestin şi Gaius au căpătat putere de lege pe baza 
unei hotăriri dată în anul 426 a împăraţilor Teodosiu al II - lea şi Valentinian al III - lea. De altfel 
lucrările jurisconsulţilor, în special cele ale lui Paul şi Ulpian, au constituit principala sursă de 
inspiraţie in alcătuirea Engestelor sau Pandectelor lui Justmian. 
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în evul mediu doctrina recîştigă în autoritate în procesul recepţionării dreptului, iar apoi şi în 
cel al prelucrării cutumelor. Opinia comună, concordantă a juriştilor (communis opinio doctorum) 
avea autoritatea de lege, fiind invocată în hotăririle juridice. In continuare, de-a lungul secolelor, 
ştiinţa juridică şi-a adus o însemnată contribuţie la unificarea şi adoptarea dreptului în diferite ţări, la 
relaţiile în continuă dezvoltare, dar rolul ei ca izvor de drept a încetat, practic, în epoca modernă. Este 
adevărat că în unele cazuri legea permite judecătorului ca atunci, cînd nu există o reglementare 
referitoare la pricina pe care o soluţionează, să se inspire din soluţii consacrate de doctrină. Este 
bunăoară, cazul Codului civil elveţian care are asemenea prevedere în art. l, alin.3. 

În dreptul socialist, deşi doctrina nu a fost recunoscută ca izvor de drept, în realitate doctrina 
şi ideologia totalitară, exprimată în programul partidului unic comunist au exercitat o puternică 
influenţă nefastă în activitatea organelor de stat, inclusiv al justiţiei. 

C. Practica judecătorească şi precedentul judiciar. 
Precedentul judiciar şi practica judiciară au avut un rol important ca izvoare de-a lungul 

istoriei. 
Pornindu-se de la considerentul că instanţele de judecată, cu ocazia soluţionării unor cauze, 

sînt puse în situaţia de a preciza sensul legii cînd acesta este întunecat, sau de a completa şi a suplini 
lipsa unor reglementări, în numeroase sisteme de drept se admite ca o hotărâre judecătorească, mai 
ales cînd este dată de instanţele superioare, devine obligatorie în soluţionarea unor cauze similare 
viitoare, formîndu-se în felul acesta o anumită practică judiciară numită şi jurisprudenţă. 

Uneori însăşi hotărîrile judecătoreşti conţin alături de dispoziţiile de speţă şi dispoziţii de 
principiu, cu caracter general, menite a orienta activitatea viitoare, în felul acesta judecătorii, pe ungă 
activitatea de aplicare, făceau şi operă de creare a dreptului, substituindu-se legiuitorului. Rolul 
jurisprudenţei nu este acelaşi în toate sistemele de drept. Avînd o poziţie importantă între izvoarele 
dreptului în antichitate şi feudalism, rolul ei se diminuează, urmînd acelaşi drum ca al cutumei de care 
este dealtfel strîns legată, pe măsură ce sporeşte ponderea actelor normative, în epoca modernă în ţările 
de pe continentul european, în timp ce se menţine, însă, activă în sistemul dreptului anglo-saxon. 

În dreptul roman jurisprudenţa a căpătat o mare importanţă prin intermediul aşa-numitului 
drept pretorian. Hotărârile pretorilor şi ale altor magistraţi cu ocazia soluţionării unor cauze concrete 
prin care se corecta, adopta sau completa vechiul drept civil, au devenit obligatorii, la început, pentru 
magistratul care le-a dat, apoi, pentru toţi magistraţii. Practica judiciară are o mare importanţă ca izvor 
de drept în feudalism, în Europa ea se afirmă puternic, de asemenea, odată cu recepţionarea dreptului, 
în formarea dreptului comercial şi maritim au avut un rol important tribunalele comerciale şi maritime, 
încă în secolul al XIII-lea au început să apară diferite colecţii de jurisprudenţa ca, de pildă, reports-
urile în Anglia. Centralizarea şi creşterea puterii monarhice pe continent, însoţită, după cum am văzut, 
de creşterea rolului actelor normative, inclusiv prin codificările efectuate, au restrins cîmpul de 
aplicare a jurisprudenţei. Astfel, în Germania, Codul penal Allgemeines Landrecht din 1794, a 
prevăzut că "în hotărîrile care urmează să fie pronunţate, nicidecum nu trebuie luate în consideraţie 
nici părerile oamenilor de ştiinţă, nici hotărîile precedente aduse de tribunale". Dispoziţii asemănătoare 
conţine şi Codul civil austriac din 1811. 

Revoluţiile burgheze au avut o influenţă diferenţiată cu privire la rolul practicii judiciare şi 
recunoaşterea sau nerecunoaşterea jurisprudenţei ca izvor de drept. Astfel, în ţările europene 
continentale aflate puternic sub influenţa codificărilor napoleoniene şi în special Codului civil francez 
din 1804 care interzicea tribunalelor să se pronunţe pe cale de dispoziţii generale, jurisprudenţa şi-a 
pierdut rolul de odinioară. 

Totuşi nu-i mai puţin adevărat că se recunoaşte rolul important al deciziilor instanţelor 
europene - constituţionale, judiciare sau administrative -Tribunale sau Curţi Constituţionale, Curţi 
Supreme, Tribunale Administrative, Consiliul de Stat - ceea ce este tot practică judiciară, întrucît 
aceste organe se situează în afara sistemului organelor legislative. Are loc o extinsă publicare - oficială 
sau oficioasă - a jurisprudenţei instanţelor superioare. Aşadar, într-o anumită măsură, jurisprudenţa 
rămîne, totuşi, şi pentru aceste ţări un izvor de drept, un izvor subsidiar, am putea spune. 

O poziţie deosebit de importantă continuă să aibă jurisprudenţa ca izvor de drept în ţările 
care au adoptat sistemul de drept anglo-saxon (Anglia, Statele Unite, Canada şi numeroase ţări foste 
colonii britanice, membre ale Commonealth-ului. Dreptul englez se manifestă sub forma dreptului 
statutar (statutary law) alcătuit din actele parlamentului şi organele executive şi dreptul comun 
(Common law) alcătuit din hotărîri judecătoreşti, precum şi cutumele consfinţite de ele. în general, aici 
dreptul nu este codificat, iar judecătorul este considerat ca un singur interpret al legii, o autoritate care 
stabileşte cutuma, iar hotărîrea sa cel puţin în cazurile instanţelor superioare, constituie un precedent 
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obligatoriu în viitor nu numai pentru instanţa respectivă, ci pentru toate instanţele inferioare. Astfel 
judecătorul creează dreptul (juge mode law). 

Conform doctrinei clasice a "dreptului comun", acesta este privit ca şi cum ar avea o 
existenţă obiectivă chiar dacă nu este exprimat în anumite acte. Dacă, însă, o anumită întîmplare nu-şi 
găseşte reglementarea în lege, asta nu înseamnă că nu este reglementată. Ei i se aplică "dreptul 
comun". Deci, pînă la urmă, legea apare într-o poziţie auxiliară, ajutătoare faţă de dreptul comun. De-a 
lungul anilor sau adunat un număr imens de precedente, cu multe necorelări, contradicţii, fapt ce face 
dificilă cunoaşterea dreptului chiar şi pentru specialişti, nemaivorbind de cetăţeanul de rînd. Accesul la 
justiţie este îngreunat fără asistenţa unor specialişti, a avocaturii. 

în sistemul dreptului socialist, practicii judiciare nu i s-a recunoscut, în principiu, sub nici un 
aspect rolul de izvor de drept. 

O situaţie aparte era rezervată aşa numitelor Decizii de îndrumare pe care era împuternicită 
să le dea Judecătoria Supremă, instanţa judiciară supremă, în cadrul competenţei sale de control a 
activităţii instanţelor judecătoreşti. Deciziile de îndrumare nu erau soluţii de speţă ci îndrumări de 
principiu pentru soluţionarea unor cauze de către instanţe (care în practica lor au interpretat în mod 
diferit actele normative) în vederea asigurării, aplicării şi interpretării unitare a legilor şi altor acte 
normative. 

D. Contractul normativ. 
Contractul este un act juridic individual, în sensul că el stabileşte drepturi şi obligaţii pentru 

subiecte determinate (spre exemplu, pentru vînzător şi cumpărător). 
În această accepţiune, contractul nu poate fi izvor de drept. Contractul normativ ca izvor de 

drept are deosebire de contractele concrete care stabilesc drepturi şi obligaţii în sarcina subiecţilor, 
fiindcă el stabileşte norme juridice obligatorii. Istoria dreptului cunoaşte forma convenţională a creării 
normelor juridice, situaţie în care drepturile şi obligaţiile se manifestă ca reguli de conduită - norme 
juridice obligatorii pentru părţi, în comportamentul lor. 

O aplicare largă a avut contractul ca izvor de drept în feudalism în reglementarea raporturilor 
dintre diferitele stări sau pături sociale sau dintre acestea şi monarh. Evident că ele exprimau raportul 
de forţe între părţile semnatare, în acest sens, poate fi amintită în Anglia Magna Charta Ubertatum 
încheiată între baroni, cavaleri şi răsculaţi şi regele loan fără de Ţară la 15 iunie 1215. 

în epoca de mai tîrziu contractul este un important izvor al dreptului constituţional în cazul 
formării confederaţiilor sau federaţiilor; prin el se statorniceau principiile fundamentale, convenite de 
statele membre în constituirea federaţiei sau statului feudal. 

Aşa, bunăoară, constituirea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în 1922 a avut loc în 
forma juridică a unui tratat încheiat la conferinţa delegaţiilor Congreselor Sovietelor din RSFSR, 
Ucrainei, Bielorusei şi Federaţiei Transcaucaziene, adoptat de către primul Congres unional al 
Sovietelor din 30 decembrie 1922, care a intrat, apoi, în cuprinsul Constituţiei URSS din 1924 şi a 
celei ulterioare. Dezvoltîndu-se caracterul nedemocratic al principiilor care au stat la baza făuririi 
Uniunii Sovietice, în prezent se dezbat problemele găsirii unei noi forme democratice de acord între 
republicile suverane în cadrul unei comunităţi de state (CSI). 

în dreptul intern, este de asemenea acceptată teza potrivit căreia contractul colectiv este un 
izvor al dreptului muncii, cît priveşte prevederile sale cu caracter general, se constituie adevărate 
norme juridice de natură convenţională. Este de menţionat aici tendinţa actuală de standardizare a 
numeroaselor operaţii juridice prin "contractele-tip" sau "contractele de adeziune", unde părţile se 
mulţumesc cu acceptarea şi individualizarea lor. 

O însemnătate deosebită i se recunoaşte contractului, în sens general de convenţie, tratat, 
acord, etc. ca izvor de drept internaţional. 

E. Actul normativ 
Actele normative, în general, reprezintă categoria foarte importantă a izvoarelor dreptului în 

toate sistemele de drept căpătînd un caracter predominant cu deosebire în epoca modernă şi 
contemporană. Dreptul cutumiar nu a putut şi nu poate singur să asigure reglementarea, consacrarea şi 
apărarea relaţiilor sociale, de aceea apare nevoia concretizării voinţei şi intereselor deţinătorilor puterii 
de stat pentru conducerea societăţii în forma actelor juridice normative, a dreptului scris cum i se mai 
spune în opoziţie cu cel cutumiar nescris. 

In toate sistemele de drept şi în toate ţările există mai multe categorii de acte juridice 
normative constituite în sistem ierarhizat, locul principal ocupîndu-1 legea. Este potrivit să facem 
unele precizări terminologice privind categoria generală de act Juridic normativ şi cea de lege. Primul 
concept defineşte toate formele sub care apar normele juridice edictate de organele statului - lege, 
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decret, hotărîre ş.a. în principiu, fiecare stat îşi stabileşte denumirea actelor normative şi competenţa 
organelor care le emit, denumirile de lege, cod, constituţie, decret, hotărîre, regulament şi altele, fiind 
cele mai răspîndite şi avînd, în principiu, aceeaşi poziţie în sistemul actelor normative din diferite ţări. 
Denumirea mai precisă şi completă este acea de act juridic normativ, pentru a evita confuzia cu actele 
normative ale unor organizaţii nestatale - statutul unui club sportiv, bunăoară, care nu au evident, 
caracter juridic. Dar, în limbajul curent juridic se foloseşte şi forma prescurtată de acte normative la fel 
cum procedăm şi noi în lucrarea de faţă. Pentru ipoteza în care am avea în vedere sensul larg al actului 
normativ, vom face precizările de rigoare. Adăugăm, de asemenea, că adesea în limbajul juridico-
politic termenul de lege se foloseşte într-un sens foarte larg, acel de drept scris, cuprinzînd orice formă 
a actelor normative. Evident, că în prelegerea noastră vom folosi termenul de lege în sensul strict al 
cuvîntului. 

în principiu, denumirea de lege, este dată, şi folosită şi în doctrina juridica, pentru a desemna 
actul normativ cu forţă juridică superioară, adoptat de organul suprem al puterii de stat fie el colegial 
sau unipersonal, în funcţie deforma de guvernămînt şi regimul politic al statului. 

În categoria legii, ca o varietate a ei, intră, de asemenea, Constituţia ca lege fundamentală şi 
Codul ca o lege în care reglementările îmbracă o anumită formă de sistematizare. De aici decurge şi 
cea mai generală clasificare a actelor normative în legi şi acte normative subordonate legii. 

Actele legislative adoptate în perioada iniţială în statele Orientului antic ca şi în Grecia şi 
Roma au cuprins în mare parte numeroase reguli cutumiare. între monumentele legislative ale 
antichităţii amintim: Legea lui Bokoris în Egipt (sec. VIII i. e. n.), Legea sau Codul lui Hammurabi în 
Babilon (sec. VIII î. e. n.), care a avut o largă aplicare în Orientul antic, apropiat şi mijlociu, Legile lui 
Mânu în India (sec. III î. e. n.), Legile lui Moise la evrei -Legea MU în China, Legea celor XII Table 
în Roma antică (sec. V î. e. n.), Legile lui Solon (sec. VII î. e. n.), Legile lui Dracon (sec. V î. e. n.) în 
Grecia Antică, în dreptul roman afară de legi sînt cunoscute de asemenea Senatus -Consultele şi 
Constituţiile imperiale. Codificarea lui Justinian începută în anul 528 e. n. la realizarea căreia o 
contribuţie de seamă a avut-o juristul Trebonian, intrată în istoria dreptului sub denumirea de 
Condicele dreptului civil (Corpus iuris civilis), care cuprindea Digestele, Codul, Instituţiile şi 
Novelele, reprezintă o culegere a dreptului roman pus de acord cu realităţile social-politice, din aceea 
epocă. 

În feudalism importanţa dreptului scris şi necesitatea sa începe să se simtă tot mai mult, pe 
măsura depăşirii economiei naturale, a dezvoltării forţelor de producţie şi a relaţiilor de schimb, a 
creşterii tendinţelor de centralizare a puterii de stat. în epoca absolutismului feudal, deşi 
particularismul juridic local, bazat pe cutume, nu dispare total, paralel cu recepţionarea dreptului 
roman (desfăşurată mai ales în sec. XIV-XV) sînt edictate legi şi coduri de valoare naţională cum au 
fost în Germania Codul Penal Carolina din 1532, în Franţa Codul maritim din 1643 şi Codul comercial 
din 1681. 

Tendinţa spre un drept scris a cunoscut o puternică afirmare în epoca modernă, în capitalism, 
încă în perioada pregătirii revoluţiilor burgheze, printre principiile proclamate de ideologii acestora, 
figura principiului legalităţii şi al supremaţiei legii în cadrul reglementărilor juridice apar ca o expresie 
a dorinţei tinerei clase burgheze în ascensiune, de a se opune arbitrarului nobilimii feudale. 

După victoria revoluţiilor burgheze, a fost creat un sistem de acte normative, potrivit 
ierarhiei aparatului de stat, facîndu-se distincţia între lege ca act normativ adoptat de organul suprem 
al puterii de stat (Parlament) şi actele normative, subordonate, de regulă, regulamentele, adoptate de 
organele administraţiei publice. Apar de asemenea primele constituţii ca legi fundamentale adoptate de 
un organ suprem special, constituant. Iau o mare amploare codificările mai ales pe baza exemplelor 
napoleoniene din Franţa, în special în domeniul dreptului civil, comercial şi penal. 

Cu unele particularităţi ale dreptului anglo-saxon, actele normative şi în primul rînd legea, 
capătă un rol predominant între izvoarele dreptului în toate statele. Principiile legalităţii, ale 
supremaţiei legilor şi, evident, ale Constituţiei, nu au fost din păcate, consecvent observate şi 
respectate, iar în perioada regimurilor autoritare, dictatoriale au fost brutal încălcate, legea devenind 
un act arbitrar al dictatorului şi clicii sale. 

Doctrina juridică a manifestat un deosebit interes pentru stabilirea trăsăturilor definitorii ale 
legii, inclusiv a conţinutului ei voliţional, ca expresie a interesului şi voinţei generale a poporului. 
Astfel, în Declaraţia Omului şi Cetăţeanului din 1789 se arăta că legea este: "expresia voinţei 
generale" şi că "toţi cetăţenii au dreptul să concureze personal sau prin reprezentanţii lor la elaborarea 
sa" (art. 6). 

De o anumită circulaţie s-a bucurat un timp teza cu privire la diviziunea legii în "lege în sens 
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material" şi "lege în sens formal". Apărută în Germania la finele sec. XIX, această teorie legată de 
numele juristului P. Lavand s-a născut din conflictul dintre Parlament ca exponent al puterii legislative 
şi monarh (şi guvern) ca exponent al puterii executive şi urmărea favorizarea ultimei în dauna 
Parlamentului. Nu toţi autorii sînt de acord cu această diviziune, iar cei care o acceptă nu-i dau 
aceleaşi explicaţii, în esenţă, prin "legi materiale" sau "în sens material", se consideră lege orice act 
care, potrivit criteriului material, conţine o regulă de drept (o normă generală) indiferent de organul cel 
adoptă, în timp ce "legea formală" sau "în sens formal" se consideră acel act care, potrivit criteriului 
formal, este votat de parlament, printr-o procedură proprie de legiferare, chiar dacă nu conţine o regulă 
generală, ci o dispoziţie concretă. La timpul său această distincţie a avut menirea de a scoate bugetul şi 
tratatele internaţionale, precum şi alte materii, din competenţa parlamentului şi a le trece în acea a 
executivului, între timp, această distincţie şi-a pierdut din importanţă, dar competiţia dintre organul 
legiuitor şi cel executiv continuă, în centrul atenţiei este pusă de data aceasta problema definirii sferei 
"domeniului legii", urmînd ca ceea ce nu este rezervat legii să fie de competenţa executivului, în 
studiul actelor normative se impune să facem o distincţie principială între lege şi actele normative 
subordonate legii. 

A. Legea este actul normativ cu valoare juridică superioară, cel mai important izvor al 
dreptului ce emană de la Parlament, organul suprem al puterii de stat, exponent al puterii suverane al 
poporului. Legea se distinge de celelalte acte normative atît prin poziţia ei superioară în sistemul 
izvoarelor dreptului, fiind edictată de organul suprem reprezentativ al puterii de stat, potrivit unei 
proceduri anume stabilite, cit şi prin conţinutul normativ al reglementărilor instituite de ea. 

Aceasta este o consecinţă a democratismului, o consecinţă logică şi firească a faptului că 
puterea politică aparţine poporului care o exercită cît priveşte adoptarea deciziilor supreme prin 
organul său suprem reprezentativ -Parlamentul. 

Desigur, că în ţările în care este instituţionalizat referendumul, este posibilă şi participarea 
directă a cetăţenilor în procesul de adoptare a legilor pe această cale. In statele federale au competenţă 
legislativă, evident atît organele legislative federale, cît şi cele ale statelor membre. 

Clasificarea legilor 
Din punctul de vedere al forţei juridice se disting două categorii de legi: constituţionale sau 

fundamentale (constituţia denumită şi legea fundamentală) şi ordinare (celelalte legi). Prin conţinutul 
ei, Constituţia (implicit legile de modificare a constituţiei) are ca obiect reglementarea principiilor 
fundamentale ale organizării sociale şi de stat, sistemul organelor şi separaţiei puterilor în stat, 
drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. Constituţia are o poziţie deosebită în 
ierarhia legilor şi a celorlalte acte normative, a tuturor izvoarelor dreptului, întrucît dispune de forţă 
juridică superioară faţă de toate acestea: conţinutul acestora trebuie să fie totodată, conform 
prevederilor Constituţiei. Aceasta înseamnă că nici o dispoziţie dintr-o lege din alte acte normative sau 
izvoare de drept, nu pot contraveni în nici un fel Constituţiei. Este vorba de principiile supremaţiei 
Constituţiei şi constituţionalităţii legilor ca trăsături esenţiale ale statului de drept. Dată fiind 
importanţa acestor principii s-au instituit diferite modalităţi de control al constituţionalităţii legilor. 

O problemă de o deosebită însemnătate teoretică şi practică este aceea a conţinutului 
normativ al legii, cunoscut în teoria dreptului sub denumirea de "domeniul legii", spre deosebire de cel 
al altor acte normative subordonate. Cunoscînd locul legii în ierarhia actelor normative este important 
a se determina sfera de reglementare a relaţiilor sociale prin lege, lucru covîrşitor pentru realizarea 
principiului legalităţii şi prevenirea încălcării lui prin acte normative subordonate ale altor organe decît 
cel legiuitor, cum ar fi Guvernul sau ministerele. Dar, în mod concret, aceste aspecte vor fi analizate la 
disciplina de Drept Constituţional astfel că nu intrăm în cercetarea şi prezentarea lor. 

În analiza legii, menţionăm că teoria dreptului şi practica unor ţări, inclusiv a ţării noastre, 
disting aşa numitele "legi organice", adică acele legi care iniţial se refereau la organizarea, 
funcţionarea şi structura diferitele organe ale statului, dar care pot cuprinde alte domenii şi care au o 
poziţie distinctă in ierarhia legislativă, ele situîndu-se între Constituţie şi legile ordinare. 

Codurile, ca o formă anumită sistematizată într-un domeniu dat, sînt tot legi. De altfel, în 
practica legislativă adoptarea codurilor s-a făcut prin legi. Legea se adoptă după o anumită procedură 
strict stabilită (de Constituţie, Regulamentul Parlamentului etc.) şi a cărei respectare este obligatorie, 
ca o condiţie a validităţii ei. Astfel, procedura de adoptare a legii cunoaşte ca momente distincte şi 
precis determinate, iniţiativa legislativă, dezbaterea proiectului de lege, votarea şi adoptarea legii. In 
ipoteza existenţei instituţiei referendumului, adoptarea legii presupune şi aprobarea ei prin referendum. 

1. Iniţiativa legislativă reprezintă dreptul de a propune şi supune organului legiuitor un 
proiect de lege cu obligaţia acestuia de a se pronunţa asupra lui, înscriindu-1 pe ordinea sa de zi. 
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Evident că nu oricine are drept de iniţiativă legislativă, ci numai persoanele sau organele anumit 
stabilite. 

2. Proiectele de lege sînt examinate de către comisiile permanente ale Parlamentului 
Republicii Moldova. Dezbaterea proiectului începe cu ascultarea expunerii de motive prezentată de 
iniţiator şi a raportului comisiei permanente competente care a examinat proiectul. 

3. Urmează, apoi, discuţia pe articole după care se trece la votarea proiectului de lege în 
întregime. 

4. După adoptarea de către Parlament, urmează promulgarea. Promulgarea are semnificaţia 
de a constata existenţa textului autentic al legii din care se desprinde dispoziţia de a o publica şi 
consecinţa că ea este executorie, activă, intră în vigoare (evident, de la data publicării sau altă dată 
stabilită în textul legii sau într-o altă lege care ar reglementa această problemă). Promulgarea nu este 
un vot al Preşedintelui, legea există deja, fiind adoptată de Parlament. 

5. După adoptare este necesară aducerea legilor la cunoştinţa publică nefiind de conceput să 
se ceară cuiva respectarea unor reguli care nu au fost făcute publice într-o formă corespunzătoare. 
Aceasta are loc prin publicare într-o publicaţie legislativă oficială, într-un anumit termen de la 
adoptare, în ţara noastră legile se publică în Monitorul oficial al Republicii Moldova sub semnătura 
Preşedintelui Republicii Moldova, împreună cu Decretul de punere în aplicare, în afară de publicarea 
oficială a actelor normative, pentru asigurarea cunoaşterii conţinutului actelor normative, se desfăşoară 
o amplă activitate, folosind mijloacele de informare în masă precum şi alte modalităţi. 

În caracterizarea legilor este cunoscută de asemenea, clasificarea lor în generale, speciale şi 
excepţionale. Distincţia între legea generală şi specială trebuie văzută în mod complex, în sensul că 
legea specială intervine cu o reglementare aparte, deosebită, particulară faţă de reglementările legii 
generale. De exemplu, Codul civil este o lege generală faţă de legea vînzării de mărfuri sau legile 
privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi; sau 
Codul penal este o lege generală faţă de alte legi speciale care conţin dispoziţii penale. Pe de altă parte, 
aceeaşi lege sau dispoziţie poate să aibă caracter general sau special după cum o raportăm la o altă 
reglementare mai generală sau mai specială. Importanţa distincţiei în legea generală şi specială 
priveşte procesul de interpretare şi aplicare. Legea specială se aplică materiei pe care o reglementează, 
iar în caz de concurs, cu legea generală se aplică legea specială, conform principiului "lex speciali 
derogat generali' în măsura în care legea specială care este de strictă interpretare nu a dispus altfel, se 
aplică dispoziţiile legii generale. 

Legile sau reglementările excepţionale se dau în situaţii cu totul deosebite, ele însele 
stabilind consecinţele juridice ale aplicării lor. Asemenea acte pot fi, de pildă, cele prin care se 
instituie de exemplu, starea de necesitate. 

Ca izvor al dreptului de acelaşi nivel cu legea, sînt considerate şi unele acte internaţionale, 
semnate şi ratificate . Actele internaţionale (tratate, convenţii, acorduri, etc.) se încheie şi se adoptă 
potrivit procedurii şi competenţei specifice în multe privinţe deosebite de normele juridice interne. 

O urmare a creării Comunităţii Economice Europene (Peţii Comune) este considerat ca izvor 
de drept în statele membre, aşa numitul drept comunitar, care conform opiniei Curţii de Justiţie a 
C.E.E. are chiar superioritate faţă de ansamblul dreptului naţional al fiecărei ţări. 

B. Actele normative subordonate legii. Orice efort nu se depune pentru a cuprinde în legi o 
sferă cît mai largă de reglementare care să fie tot odată cît mai completă, viaţa a arătat că rămîn totuşi 
unele aspecte care ţin de traducerea în viaţă, realizarea şi aplicarea legilor ce necesită o intervenire 
normativă a altor organe de stat. De altfel, însăşi realizarea atribuţiilor diferitelor organe, potrivit 
competenţei lor legale se face şi cu acte cu caracter normativ date pe baza şi în vederea executării 
legilor, în ce măsură, cît de frecvent intervin actele normative subordonate legii - în special cele ale 
organelor executive şi în primul rînd ale guvernului depinde de politica legislativă şi practica 
conducerii politice într-un stat sau altul, de sensul mai larg sau restrictiv dat formulării "pe baza şi în 
vederea executării legilor". 

In definirea sferei de cuprindere a actelor normative subordonate legii, trebuie să se aibă în 
vedere următoarele: 

a) aceste acte să fie în conformitate cu legile (inclusiv Constituţia, evident), să nu conţină 
dispoziţii contrare acestora; 

b) ele nu pot da reglementări primare sau în domenii a căror reglementare este prevăzută a fi 
dată prin lege; 

c) să se înscrie m limitele competenţei materiale şi teritoriale ale organului de la care emană; 
d) să respecte ierarhia forţei juridice a actelor superioare faţă de cele inferioare; 
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e) să fie date în forma şi cu procedura prevăzută pentru fiecare din ele . Actele normative 
subordonate legii au forme diferite în sistemul de drept 

al fiecărui stat Ele pot fi, totuşi, clasificate ca: acte ale şefului statului, purtihd denumirea de 
regulă, de decrete, acte ale organelor centrale de specialitate - hotărîri, regulamente, ordine, 
instrucţiuni, decizii, ori avînd alte denumiri ale guvernului sau ale ministerelor şi altor organe centrale 
de stat, precum şi ale organelor locale. 

1. Decretele, de regulă, acte ale şefului statului (la noi ale Preşedintelui), potrivit domeniilor 
în care sînt date, precum şi practicii conducerii de stat, sînt în principiu, acte concrete, individuale 
(denumiri sau rechemări în funcţie, de acordări şi avansări în grade militare etc.). Totuşi, practica arată 
că în funcţie de specificul regimului dintr-o ţară sau alta se emit şi decrete cu caracter normativ, fiind 
astfel, izvoare de drept. 

2. Guvernul ca organ al autorităţilor publice executive adoptă în îndeplinirea atribuţiilor sale, 
hotărîri şi dispoziţii pe baza şi în vederea executării legilor. 

3. Sînt izvoare ale dreptului, de asemenea, instrucţiunile, ordinele şi alte asemenea acte (cu 
denumiri diferite) cu caracter normativ ale miniştrilor şi celorlalţi conducători ai organelor centrale ale 
administraţiei publice. 

4. Hotărîrile organelor locale ale administraţiei publice, în măsura în care au caracter 
normativ, sînt de asemenea, izvoare de drept. 

Vorbind de actele normative nu putem trece cu vederea şi actele normative ale organelor 
nestatale. 

Actele normative ale unor organizaţii nestatale au fost, de asemenea, în anumite perioade 
istorice recunoscute ca izvoare de drept Amintim în acest sens dreptul canonic instituit de biserică, 
avînd o mare răspîndire în Europa apuseană în Evul Mediu. Normele sale priveau organizarea 
bisericii, raporturile dintre acestea şi stat, precum şi unele aspecte ale vieţii personale (căsătoria, 
familia) precum şi unele reglementări penale şi procesual penale. Este cunoscută culegerea dreptului 
canonic făcută de călugărul Gratiani (Decretum Gratiani} începută în sec. XII, care a devenit mai tirau 
baza culegerii dreptului canonic -Corpus Juris Canonici, adevărat corespondent a lui Corpus Juris 
Civilis în evul mediu, în epoca modernă, odată cu separarea bisericii de stat, dreptul canonic îşi pierde 
însemnătatea şi rolul juridic activ, în aceeaşi ordine de idei menţionăm şi dreptul musulman care 
continuă să exercite încă o influenţă destul de puternică m unele state arabe şi islamice. Atit în cazul 
dreptului canonic cît şi celui islamic, instituţiile şi organizaţiile respective religioase s-au internat mai 
mult sau mai puţin în forme diferite de la o ţară la alta, în mecanismul puterii de stat. 

În această categorie a izvoarelor de drept pot fi incluse de asemenea, statutele unor 
organizaţii sociale în măsura în care H se recunoaşte forţa juridică. 

în încheierea analizei diferitelor izvoare ale dreptului se cuvine să menţionăm faptul că în 
fiecare epocă istorică, de la o ţară la alta, locul şi ponderea diferitelor izvoare au cunoscut aspecte de 
nuanţe proprii, specifice în acelaşi timp, este de reţinut împrejurarea că în cadrul statului nostru 
izvoarele de drept nu se manifestă izolat unul de altul ci, dimpotrivă, ele se află într-o legătură 
organică, sistematică, de complementaritate şi subordonare, toate laolaltă alcătuind sistemul dreptului 
Republicii Moldova. Cu toată diversitatea lor, ele au aceeaşi finalitate - crearea unei organizaţii sociale 
bazate pe o ordine de drept corespunzătoare. 

 
 
PRELEGEREA A UNSPREZECEA 

„Poporul ajunge 
să dispreţuiască legile 

ce se schimbă în fiecare zi"- 
(J.J.Russeau) 

11.1. Conceptul de tehnică juridică 
Prezenţa actului normativ în sistemul izvoarelor dreptului este rezultatul activităţii 

constructive desfăşurate de organe specializate, atribuite prin Constituţie (cu dreptul de a elabora 
norme cu putere general-obligatorie). Aceste organe poartă denumirea de organe legislative, care sînt 
în primul rînd organe ale puterii de stat îndreptăţite să reglementeze primar şi originar relaţiile sociale 
fundamentale dîntr-o societate, să organizeze ordinea de drept a unei naţiuni. 

Deci, după cum vedem, crearea dreptului are loc în principal prin activitatea normativă a 
organelor de stat şi mai ales, în statul democratic, prin activitatea normativă a Parlamentului şi a 
Guvernului, activitate ce se finalizează în adoptarea de acte normative, în felul acesta, activitatea 
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normativă este una din modalităţile fundamentale de realizare şi executare a activităţii de stat, a 
funcţiilor statului, este o activitate creatoare de drept, potrivit necesităţilor dictate de evoluţia 
societăţii. 

Activitatea normativă a organelor statului se desfăşoară în conformitate cu atribuţiile, 
competenţele pe care acestea le au şi care sînt stabilite, în primul rînd. în Constituţie şi apoi şi în alte 
legi. întreaga activitate de elaborare a legilor se face cu respectarea unor proceduri şi metode, precum 
şi a unor principii care să răspundă cît mai precis unei reglementări ştiinţifice, clare, coerente. Aceste 
metode, principii şi proceduri sînt studiate şi analizate de tehnica juridică. 

Ce este tehnica juridică? 
În general, prin tehnică se înţelege un ansamblu de metode, procedee şi reguli, care, îmbinate 

şi cu o anumită măiestrie personală a celui ce le aplică, sînt aplicate în vederea executării unei lucrări, 
în practicarea unei profesii oarecare . Tehnica reprezintă, deci, un gen de cunoaştere, care trebuie să 
permită, pornind de la ştiinţă folosirea practică a unui fenomen, a unei legi ştiinţifice. Analizînd 
raportul dintre ştiinţă şi tehnică, constatăm că aceasta din urmă este aplicarea practică a ştiinţei în 
vederea atingerilor anumitor obiective, pe care omul şi le fixează şi, pe care le vizează cînd creează o 
ştiinţă. 

Tehnica juridică are sarcina de a găsi mijloacele optime, pentru a transpune în drept, în 
norme juridice voinţa de stat, adică ea ne arată modul cel mai potrivit în care decizia organului de stat 
să fie formulată pentru a deveni general obligatorie în societate. 

Tehnica juridică cuprinde anumite reguli, procedee, metode, principii, în vederea executării 
operaţiilor juridice, adică în vederea elaborării actelor normative, în general, şi de sistematizare a 
dreptului. 

Una din moştenirile incontestabile ale dreptului roman o reprezintă crearea alfabetului juridic 
şi progresul în domeniul tehnicii juridice. Dacă nu ne-au lăsat o teorie ştiinţifică închegată a elaborării 
dreptului, elaborările tehnice ale dreptului roman, precizia şi claritatea definiţiilor, logica şi 
consecvenţa gîndului juridic - toate acestea dau dovadă şi mărturisesc marea artă a jurisconsulţilor 
Romei. Acest lucru a făcut ca asemenea construcţii să poată străbate timpul, să poată fi însuşite, peste 
mii de ani, de orice legislator. 

Cu 200 de ani în urmă, gîndirea juridică începe să se preocupe de latura teoretică a 
procesului legislativ. Problema care se punea era aceea de a stabili dacă dreptul este un "dat" în afara 
oricărei elaborări umane sau este "construit" de om. 

Formularea clasică a distincţiei dintre "dat" şi "construit" în drept o găsim la Francois Geny, 
în cultura juridică franceză, în lucrarea sa fundamentală "Science et technique en droit prive pozitif' 
Geny analizează pentru prima dată, adînc şi multilateral, raportul dintre ştiinţă şi tehnică juridică, 
facînd o delimitare între aceste categorii "pornind de la cele două concepte "datul" şi "construitul". 

"Datul", în concepţia lui, reprezintă realitatea existentă, faptul obiectiv pe care ştiinţa caută 
să-1 descopere. De aceea, ştiinţa juridică caută să dezvăluie conţinutul fenomenului existent în viaţă . 
De exemplu: care este realitatea economică, care este realitatea politică, realitatea socială etc. 

Tehnica juridică este o creaţie artificială, este rezultatul voinţei oamenilor care caută să 
transpună "datul" în formă juridică, adică să-1 construiască. De aceea "construitul" reprezintă un 
rezultat al voinţei şi acţiunii oamenilor, o creaţie a acestora. Desigur, că cuprinzînd acest aspect al 
"dat" - ului şi "construit" - ului în studierea fenomenelor juridice, noi nu trebuie să rupem ştiinţa 
juridică de tehnica juridică, pentru că, în realitate, ele sînt strîns legate între ele, tehnica juridică este şi 
ea o parte a ştiinţei juridice, pentru că în general, tehnica, deşi se ocupă de procedee, de forme, 
modalităţi de asigurare a rezultatului, presupune o creaţie, o activitate ştiinţifică. Tehnica juridică , 
trebuie să caute cea mai bună, cea mai raţională cale pentru a concretiza, a elabora legile, pentru a 
transpune în normele juridice, principiile fundamentale şi legităţile generale ale ştiinţei dreptului. 

Redusă la aceste cîteva precizări, subliniem faptul că gîndirea lui Fr. Geny a exercitat o 
enormă influenţă asupra teoriei dreptului, fiind îmbrăţişată (şi completată critic) de numeroşi 
teoreticieni ai dreptului. 

Jean Dabin remarcă faptul că partea de "construit" în dreptul pozitiv are o foarte largă 
extensie. Legile, cutumele, jurisprudenţa, ca surse formale ale dreptului sînt rezultatul acestei 
construcţii - legea, de legislator, jurisprudenţa, de tribunale, cutuma de către popor . 

Deci, după cum am vorbit anterior, ca ansamblu de procedee, de reguli în vederea stabilirii, 
formulării şi aplicării dreptului, tehnica juridică a apărut odată cu dreptul scris. 

Romanii au folosit o serie de formule solemne în elaborarea şi aplicarea dreptului, fără care 
nu se năşteau raporturi juridice. Dar studiile de tehnică juridică au apărut mult mai tîrziu. De-abia în 
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sec. XVIII-XIX au început să apară o serie de lucrări de tehnică juridică, iar în zilele noastre o serie de 
procedee, folosite de tehnica juridică în procesul de elaborare şi aplicare a dreptului au devenit, la 
rîndul lor, chiar obiect de reglementare juridică, fiind înscris în Constituţie sau în alte legi. în acest 
sens, în statele contemporane, în unele ţări, au apărut aşa-numitele metodologii de tehnică juridică, 
aprobate de organele de stat, în care se reglementează modul, formele, procedeele pe care le folosesc 
acestea în elaborarea actelor normative. 

Problema tehnicii juridice şi a metodologiei elaborării dreptului nu este numai o problemă ce 
ţine de ştiinţa juridică ci, sub anumite aspecte, se transformă ea însăşi într-o reglementare juridică, 
devine o obligaţie juridică pentru organele de stat cînd pregătesc, iniţiază un act normativ. De altfel, 
elaborarea actelor normative presupune existenţa unor specialişti, jurişti, pe de o parte, care cunosc 
această metodologie şi, după cum ştim, presupune şi folosirea altor specialişti, din alte domenii, care 
studiază relaţiile sociale pe care le reglementează actul normativ respectiv. 

Deci putem spune că tehnica juridică reprezintă ansamblul sau totalitatea procedeelor şi 
metodelor folosite într-un sistem de drept în scopul traducerii optime în acte normative a voinţei de 
stat, precum şi scopul realizării şi aplicării acestora în viată. Tehnica juridică este un concept complex, 
care cuprinde atît tehnica elaborării dreptului, sau tehnica legislativă, cît şi tehnica realizării, aplicării, 
interpretării şi sistematizării dreptului. 

Conţinutul noţiunii de tehnică juridică ne apare astfel ca deosebit de complex, el implică 
momentul receptării de către legislator a comandamentului social, aprecierea sa selectivă şi elaborarea 
normei (tehnica legislativă), dar cuprinde, de asemenea, şi momentul realizării (transpunerii în viaţă) a 
normei de drept construite de legislator (tehnica realizării şi interpretării dreptului). 

După cum vedem noţiunea de tehnică juridică nu corespunde noţiunii de tehnică legislativă. 
Uneori se confundă tehnica juridică cu legiferarea (cu tehnica legislativă), printr-o reducere a 

sferei tehnicii juridice doar la procesul elaborării normative. 
Tehnica legislativă este parte componentă a tehnicii juridice şi este alcătuită dintr-un 

complex de metode şi procedee menite să asigure o formă corespunzătoare conţinutului (substanţei) 
reglementărilor juridice. 

Alegerea acestor procedee tehnice ale legiferării aparţine legislatorului. Dar ea nu poate fi 
nici pe departe arbitrară. Există anumite principii deduse din reglementări constituţionale sau înscrise 
ca atare în metodologii de tehnică legislativă, adoptate de parlamente. Asemenea principii sînt 
urmărite atît în practica normativă parlamentară, cît şi în activitatea desfăşurată de alte organe statale 
cu competenţe normative. 

 
11.2. Principiile (cerinţele) procesului de elaborare a dreptului 
Activitatea normativă, îndeosebi la nivel legislativ, se desfăşoară după următoarele principii: 
A. Principiul planificării legislative şi a supremaţiei legii, potrivit cărora activitatea 

normativă trebuie să se realizeze după programe de legiferare a parlamentului, cît şi ale guvernului ca 
iniţiator al proiectelor de legi. 

In acest sens, după august 1991 sau legiferat acte normative deosebit de importante pentru 
viaţa social-politică a Moldovei, cum ar fi legile organice referitoare la administraţie (guvern, 
ministere, organe locale), justiţie, legile asupra fondului funciar, privatizării, cetăţeniei etc., etc. 

Principiul supremaţiei legii, după care legea se bucură de forţă juridică supremă în ierarhia 
izvoarelor de drept, ea reglementînd cele mai importante relaţii ale vieţii sociale şi fiind adoptată de 
parlament, ales prin sufragiu universal. Toate actele normative ale celorlalte organe de stat trebuie să 
se întemeieze pe lege. 

B. Principiul (cerinţa) fundamentării ştiinţifice a activităţii de elaborare a dreptului 
Amplificarea şi adîhcirea complexităţii relaţiilor interumane ridică în faţa legislatorului 

aspecte de reglementare cu totul noi. 
Apar domenii noi de reglementare, cum ar fi la noi domeniul concurenţei, domeniul 

dezvoltării economice etc. Abordarea acestor domenii implică o înarmare cu cunoştinţe noi. 
Necesitatea cunoaşterii aprofundate a relaţiilor apărute în aceste şi alte domenii îl obligă pe legislator 
să îndeplinească investigaţii prealabile economice, sociologice, de psihologie socială. 

Legislatorul nu ajunge niciodată în mod întimplător la definirea propoziţiei normative (a 
normei), ci prin practică şi raţionament 

O cunoaştere insuficientă a faptului poate duce la soluţii juridice nefondate, poate oferi o 
imagine falsă asupra efectelor sociale ale reglementării respective, cu toate consecinţele negative ce se 
pot ivi. 



Page 84 of 149 
 

Simplul apel la posibilitatea impunerii unei legi prin forţa coercitivă a statului, indiferent de 
gradul acceptării sale de către societate, nu poate fi suficient şi nici hotărîtor în durabilitatea şi 
eficienţa acesteia. 

Mai devreme sau mai tirziu o asemenea reglementare, care nu ţine cont de trebuinţele sociale 
reale, se va confrunta cu fenomenul de respingere, "de revoltă" a faptelor împotriva dreptului. 

Fundamentarea ştiinţifică a unui proiect legislativ trebuie să cuprindă descrierea situaţiilor de 
fapt ce urmează să fie transformate în situaţii de drept. 

Cercetarea ştiinţifică, trebuie de asemenea, să conducă la fundamentarea unor prognoze 
legislative, pe termene scurte, medii sau lungi şi să reducă terenul de manifestare a acţiunii legislative 
conjuncturale, lipsită de o bază de analiză corespunzătoare. 

întrucît organele de decizie juridică (parlamentele) nu au ele însuşi posibilitatea să 
întreprindă asemenea operaţiuni, se apelează de obicei la organisme juridice specializate, care sînt 
indriduite să avizeze proiectele de acte normative. 

în Franţa un asemenea rol îl are Consiliul de Stat (creat de Napoleon), în SUA exista grupe 
de specialişti jurişti pe lînga Camera Reprezentanţilor, pe lînga Senat şi Preşedinte, în Moldova 
proiectele de legi înregistrate se transmit în grupul de experţi al Secţiei pentru problemele legislaţiei a 
Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, care face un aviz despre concordanţa proiectului de 
lege cu cerinţele tehnicii legislative, Constituţia Republicii Moldova, normele limbii literare etc. 

Deci, fundamentarea ştiinţifică a unui proiect legislativ presupune că în găsirea soluţiilor să 
se pornească de la rezultatele ştiinţei, să se elaboreze variante diferite, să se angajeze specialişti, în aşa 
fel încît întregul proces de elaborare a proiectului să se facă ştiinţific. 

C. Principiul asigurării echilibrului între stabilitatea şi mobilitatea unui sistem de 
drept. 

În procesul elaborării normative, legislatorul se confruntă cu presiuni sociale dintre cele mai 
variate (economice, politice, culturale, ideologice). Schimbările rapide ce intervin in societate duc la 
mutaţii în conţinutul raporturilor sociale, la modificări instituţionale. 

Rolul dreptului este acela de a ordona aceste raporturi, de a le garanta securitatea şi siguranţa 
juridică, de a calma posibilele conflicte, în general legea reglementează pentru perioade lungi, de 
aceea în relaţiile sale cu politica dreptul apare mai conservator, el caută să apere şi să asigure unitatea 
dintre existenţă şi normă. Ca produs al activităţii sociale a oamenilor, dreptul poate atinge nu numai 
grade relativ mari de independenţă, dar poate circula de la o societate la alta. 

Legislatorul trebuie să ţină în echilibru dreptul, asigurând prin politica sa legislativă, 
stabilitatea firească a relaţiilor sociale reglementate juridic. 

"Poporul, - nota J.J. Russeau - ajunge să dispreţuiască legile ce se schimbă în fiecare zi". 
Pentru acest motiv raportul dintre stabilitatea şi modalitatea unui sistem de drept nu este doar 

o chestiune de politică juridică, el ţine de însăşi raţiunea dreptului, de menirea sa socială. 
Principiul echilibrului între stabilitatea şi mobilitatea dreptului îşi găseşte expresie în unitatea 

reglementărilor juridice care cere ca fiecare nou act normativ să se integreze organic în cadrul celor 
deja existente în ramura de drept respectivă şi în ansamblul sistemului de drept; unitatea, coerenţa 
interioară a sistemului de drept, nu trebuie afectată prin modificările şi abrogările, ele însele necesare, 
de norme. Respectarea acestui principiu asigură eliminarea lacunelor legislative, a normelor căzute în 
desuetudine, a paralelismelor, suprapunerilor şi contradicţiilor dintre diferite reglementări. 

D. Principiul accesibilităţii în elaborarea normativă. 
Elaborând anumite acte normative, legislatorul trebuie să aibă în vedere faptul, că destinatarii 

normelor juridice sînt oamenii cu nivele culturale diferite, cu posibilităţi diferite de receptare a unui 
mesaj normativ. 

Arta legislatorului constă în a construi norme care să prevină asemenea dificultăţi. 
"Legislatorul, - remarca Diering - trebuie să gîndească profund ca un filozof, dar trebuie să se exprime 
clar ca un ţăran". Trebuie, de asemenea, avut în vedere că cei dispuşi să violeze norma de drept vor 
încerca întotdeauna să exploateze eventualele deficienţe sau neclarităţi ale reglementării. 

 
11.3. Etapele procesului de elaborare a dreptului 
Orice activitate normativă presupune parcurgerea unor anumitor etape, faze, precum şi după 

cum s-a vorbit mai sus respectarea unor principii. Cît priveşte fazele de elaborare a actelor normative, 
aici avem următoarele etape: 

- elaborarea sau iniţierea actelor normative; 
- dezbaterea actelor normative; 
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- adoptarea actelor normative; 
- promulgarea şi publicarea actelor normative. 
Etapele elaborării unui act normativ 
a) Elaborarea sau iniţierea actelor normative. 
Un act normativ care se are în vedere să fie adoptat, trebuie să fie iniţiat de cineva care 

stabileşte un proiect de act normativ. Actele normative sînt iniţiate, de regulă, de organul care are 
dreptul de a adopta acest act normativ. Dar avînd în vedere poziţia deosebită a organizării puterii şi a 
separaţiei puterilor, s-au stabilit anumite reguli şi principii cu privire la elaborarea actelor normative şi 
în primul rînd în funcţie de forţa lor juridică. Vorbind despre lege, iniţierea adoptării legii aparţine 
celor care au dreptul de iniţiativă legislativă. Nu oricine poate veni să propună Parlamentului proiecte 
de legi, ci numai organele care au drept de iniţiativă legislativă. 

b) Dezbaterea proiectelor actelor normative. 
Dezbaterea proiectelor are loc în formele stabilite de Constituţie şi de Regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale organului legislativ. 
Proiectul de lege, prezentat spre dezbatere Parlamentului Republicii Moldova, se dezbate, de 

regulă, în două lecturi. 
Art. 62 al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova prevede ca "în cursul 

dezbaterilor proiectului de lege în prima lectură pot fi examinate propuneri vizînd": 
- adoptarea legii; 
- remiterea proiectului de lege comisiei permanente sesizate în fond sau altei comisii 

competente pentru definitivare; 
- adoptarea proiectului de lege în întregime şi supunerea ei dezbaterii în a doua lectură; 
- respingerea proiectului de lege. 
c) Adoptarea actelor normative. 
Proiectul de lege se adoptă articol cu articol, iar la sfîrşit se trece la votare şi practic la 

adoptarea lui în întregime. 
Un proiect de lege se adoptă cu votul a jumătate plus unu din deputaţii Parlamentului, votul 

putind fi secret sau deschis. 
d) Promulgarea şi publicarea actelor normative. 
Odată votată legea, ea este adoptată. După aceea urmează promulgarea, pe care o face 

Preşedintele. Promulgarea nu este un vot nou ci este un act prin care, pe de o parte, se recunoaşte că 
acesta este conţinutul autentic al textului care a fost votat de Parlament, iar pe de altă parte, se dă 
dispoziţie să fie publicata. Publicarea nu ţine de aprobarea legii, însă ea este un moment important, 
deoarece în acest fel se aduc la cunoştinţă cetăţenilor prevederile legii. 

 
11.4. Tehnica elaborării dreptului 
Tehnica elaborării dreptului (tehnica legislativă) reprezintă acea latură a tehnicii juridice care 

vizează modalităţile, procedeele folosite în întocmirea actului normativ. 
A. Părţile constitutive ale actului normativ. 
În elaborarea actelor normative este necesar să se aibă în vedere o anumită alcătuire a 

acestora, o anumita structură. Din acest punct de vedere, în tehnica legislativa s-au statornicit anumite 
părţi constitutive, care, împreună, dau o anumita formă actelor normative. Acest model de act 
normativ nu este general obligatoriu, ci el se adaptează în funcţie de caracterul acestuia, de întinderea 
lui, de obiectul pe care-1 reglementează. 

înainte de a enumăra, menţionăm că actul normativ este însoţit de regulă de o expunere de 
motive, care prezintă considerentele de necesitate ale intervenţiei normative şi face referiri la 
reglementările existente şi neajunsurile lor, la finalitatea noilor prevederi, la contribuţia adusă în 
materie şi la efectele ce urmează să se manifeste în plan social, precum şi în planul vechilor 
reglementări şi al sistemului de drept în general. 

Fără să fie vorba de un model rigid, proiectul de act normativ cuprinde, de regulă, 
următoarele elemente constitutive: 

- titlul actului normativ; 
- preambulul şi formula introductivă; 
- dispoziţii sau principii generale; 
- dispoziţii de conţinut propriu-zise; 
- dispoziţii finale şi tranzitorii. 
1. Titlul actului normativ este elementul de identificare a acestuia. O cerinţă a tehnicii 
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juridice constă în aceea ca titlul să fie concis şi să exprime cu claritate obiectul reglementării 
respective. 

2. Preambulul actului normativ reprezintă o succintă introducere, unde se arată 
considerentele de natură socială, economică, politică, juridică, avute în vedere la elaborarea actului 
normativ. Aceasta nu este absolut necesar, de aceea, el se întocmeşte numai pentru anumite acte, de 
regulă, cele mai importante. El ajută la înţelegerea actului normativ, deoarece în el se dă într-o formă 
mai succintă, decît în expunerea de motive, justificarea noii reglementări. Este important de reţinut, că 
preambulul nu conţine norme juridice, în anumite împrejurări, preambulul poate să conţină orientări 
fundamentale, care stau la baza actului normativ. De regulă, aceste preambuluri se referă la 
preambulurile unor acte foarte importante (constituţii). Marea majoritate a actelor normative nu au 
preambul. Formula introductivă este, de regulă, acea parte a actului normativ care arată temeiul legal, 
constituţional, în baza căruia este dată reglementarea. Uneori această formulă introductivă este foarte 
simplă, de exemplu, "Parlamentul Moldovei adoptă prezentă hotărîre...", ori "Parlamentul Republicii 
Moldova adoptă prezenta lege...". 

3. Dispoziţiile sau principiile generale reprezintă o primă parte a reglementărilor din actul 
normativ. Aici sînt stabilite anumite dispoziţii cu caracter general ce privesc actul normativ în 
totalitatea sa. Aceste dispoziţii generale pot lua uneori forma şi denumirea de "Principii generale" în 
sensul că stabilesc anumite principii valabile pentru întregul act normativ. Uneori ele sînt despărţite, 
chiar printr-un titlu distinct, un capitol sau o secţiune distinctă, cu titlu de "Principii generale", sau 
"Dispoziţii generale", sau "Principii de bază". 

4. Dispoziţii de conţinut în funcţie de problematica actului normativ, aceste dispoziţii pot fi 
mai mult sau mai puţin numeroase şi, după caz, să se împartă în subdiviziuni (capitole, paragrafe). 

Dispoziţiile de conţinut formează conţinutul propriu-zis al actului normativ, în această parte 
sînt cuprinse regulile ce stabilesc drepturi şi obligaţii, se arată un anumit comportament, sînt arătate 
urmările în cazul nerespectării conduitei impuse. 

5. Dispoziţiile Finale. Ele se referă la data intrării în vigoare a actului normativ atunci cînd se 
doreşte acest lucru. Numeroase acte normative au nevoie de dispoziţii, de tranziţie de la vechea la 
noua reglementare, să rezolve anumite situaţii tranzitorii şi atunci se adaugă şi aceste dispoziţii cu 
caracter tranzitoriu. Cît priveşte modul lor de delimitare, ele pot fi uneori cuprinse într-un titlu distinct, 
sau într-un titlu, de regulă, indicat cu "Dispoziţiile finale". 

B. Structura actului normativ. 
Norma juridică, cu structura sa internă, este cuprinsă în articolele actului normativ. 

Elementul structural de bază al actului normativ în ţara noastră îl formează articolul (tot aşa cum 
norma juridică alcătuieşte celula de bază a dreptului). 

Conţinutul normei juridice este redat în articolele actului normativ în mod variat. Articolul, 
de regulă, conţine o dispoziţie de sme-stătătoare. 

Există cazuri, însă, cînd în cuprinsul actului normativ un articol conţine o singură normă sau, 
dimpotrivă, o normă este cuprinsă în mai multe articole. Totodată, diversele componente ale structurii 
logice a normei juridice (ipoteza, dispoziţia, sancţiunea) pot fi regăsite în articole diferite. Din această 
cauză (aşa cum s-a subliniat în capitolul Norma juridică) nu se poate identifica norma juridică cu 
articolul actului normativ. Ideal ar fi ca fiecare articol dintr-un act normativ să cuprindă o singură 
regulă (normă) cu toate trăsăturile care o caracterizează. Aceste caracteristici trebuie redate în aşa fel, 
fflcît ele să exprime în mod cît mai complet norma juridică şi să delimiteze în mod precis conţinutul 
acelei norme în raport cu celelalte norme ale actului normativ. 

Într-o bună tehnică legislativă articolele actului normativ trebuie să se afle în strînsă legătură, 
iar structurarea pe articole să se facă într-o ordine de 

expresie logică. 
Complexitatea reglementării este impusă de natura relaţiilor sociale. Pentru acest motiv, 

articolul se subdivide uneori în paragrafe şi alineate. 
Articolele se numerotează cu cifre arabe, în cazul unor acte normative care modifică 

reglementarea din alte acte normative se utilizează numerotarea cu cifre latine. 
De exemplu: "Art. l - Denumirea şi dispoziţia articolului 133 din Codul penal se vor reforma 

în felul următor...". 
De obicei, alineatele şi paragrafele nu se numerotează, în cazul unor acte normative de mare 

importanţă (Constituţia, Codul) articolele au şi note marginale, care redau într-o formă sintetică, 
conţinutul articolului respectiv. 

Atunci cînd într-un act normativ se introduc articole noi, fără să se modifice numerotarea 
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veche a actului normativ, se foloseşte metoda introducerii unor indici (spre exemplu: art. 18' din Codul 
penal). 

Pentru o mai bună sistematizare a actului normativ, articolele acestuia se pot grupa în 
secţiuni, capitole, titluri. Unele coduri (Codul penal, spre exemplu) sînt organizate pe părţi (partea 
generală şi partea specială). Secţiunile, capitolele şi titlurile au denumiri, care evocă pe scurt 
conţinutul prevederilor pe care le conţin. 

în cazul în care un act normativ face referire la dispoziţii dintr-un alt act normativ deja 
existent, noul act normativ nu va reproduce dispoziţiile din actul normativ preexistent, ci va face 
trimitere la dispoziţiile respective printr-o normă de trimitere. 

C. Tehnica modificării şi completării actelor normative. Regula care funcţionează în 
legătură cu modificarea actelor normative este aceea că un act nu poate fi modificat decît printr-un act 
normativ de aceeaşi categorie avînd aceeaşi forţă juridică. 

O hotărîre a guvernului se modifică numai printr-o altă hotărâre a guvernului şi o lege doar 
printr-o altă lege. Se înţelege de asemenea, că un act juridic cu forţă inferioară nu poate modifica un 
altul, superior, iar actul juridic cu forţă superioară nu este chemat să modifice acte inferioare lui, decît 
cel mult, cu titlu de excepţie. Dacă se modifică o lege, organele care emit acte subordonate legii sînt 
obligate să reconsidere actele proprii, abro^ndu-le sau modificîndu-le corespunzător. 

Cînd modificarea se realizează printr-un act normativ avînd expres acest scop, trebuie să se 
precizeze în însuşi titlul actului denumirea, numărul şi anul publicării actului ce se modifică. 

Există situaţii cînd un act normativ nou, o lege de exemplu, are un obiect bine determinat, 
dar textul ei modifică o lege anterioară. Atunci în textul legii se prevede expres această modificare, 
indicîndu-se concret articolele care se modifică şi cum se modifică ele. Există şi modificări indirecte, 
atunci cînd o lege nouă schimbă o reglementare, prin conţinutul ei, fără să menţioneze acest lucru. 

Se pune problema de a se şti cum să se procedeze atunci cînd este vorba de modificare. 
Printr-o lege complet nouă, care să abroge legea, sau legile vechi? Sau printr-o lege de modificare a 
legii, sau a legilor vechi? 

Acest fapt rămîne la aprecierea organului legislativ. Desigur, dacă este vorba de o schimbare 
radicală, fundamentală, a vechilor reglementări, este recomandabil să se adopte o lege nouă în care 
reglementarea veche să se abroge. Dacă este vorba doar de anumite modificări, nu a întregului sistem 
de reglementare din legea veche, este recomandabil să se dea o lege de modificare. 

D. Stilul şi limbajul actelor normative. 
Problema elaborării actelor normative pune în atenţie şi modul de elaborare a textului din 

punct de vedere al limbii, ce stil se foloseşte, ce expresii, ce terminologie. O cerinţă fundamentală şi, 
în acelaşi timp, elementară a actelor normative este claritatea şi accesibilitatea lor. Este important ca 
toate actele normative sa fie scrise într-un stil şi folosind un limbaj simplu, clar, accesibil. Trebuie, de 
asemenea, ca reglementările să fie bine precizate şi relativ uşor de înţeles, să nu provoace confuzii. 

încă la 1847 Ministerul Dreptăţii din Moldova, prin circulara nr. 5093 preciza: "Din buletinul 
şi foaia sătească s-a văzut că unele din tribunale în a lor lucrări se slujesc de cuvinte necunoscute pînă 
acum în dialectul naţional, care străine fiind de cunoştinţa obştii, aduc îndoielnică înţelegere lucrărilor 
tribunalelor, în vreme cînd dimpotrivă acestea se cer a fi cu lămurirea cea mai senina spre a putea 
înţelege de fieştecare şi mai ales lucrările acelea, care trebuinţa cere a se da în ştirea obştii". 

Pentru asigurarea accesibilităţii normelor de drept, astfel încît ele să poată fi cunoscute şi 
însuşite de toţi cetăţenii, actele normative sînt redactate în formă prescriptivă, stabilind anumite 
drepturi şi obligaţii într-o formulare precisa, clară, concisă, care evită echivocurile. Textele actelor 
normative folosesc limbajul obişnuit, cu înţelesul pe care cuvintele îl au în mod curent Pentru 
obţinerea preciziei termenilor folosiţi în cazul m care apar mai multe înţelesuri pentru un acelaşi 
termen sau concept, se recomanda explicarea în text a sensului avut în vedere. 

în elaborarea actelor normative, legislatorul se foloseşte de diferite modalităţi tehnice. 
Tehnica legislativă foloseşte concepte cu un anumit sens general acceptat de ştiinţa dreptului şi în 
limbajul juridic. Acestea sînt noţiunile de infracţiune, pedeapsă, contravenţie, majorat, conştiinţă 
juridică etc. Aceste noţiuni generale sînt în măsură să reflecte sintetic un număr mare de situaţii 
concrete, permiţînd interpretarea justă şi aplicarea corectă a regulilor de conduită. 

O problemă legată de redactarea actelor normative se referă la modalitatea tehnică folosită în 
reglementarea juridică cu ajutorul prezumţiilor Juridice. Prezumţia presupune că ceva, fără să fi fost 
dovedit, există cu adevărat, în funcţie de importanţa prezumţiei, avem prezumţii absolute sau relative. 
Prezumţia este o modalitate de a reglementa şi de a da o soluţionare juridică. O prezumţie cunoscută şi 
foarte importantă în legislaţia penală, care caracterizează democratismul şi umanismul acesteia, este 
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prezumţia de nevinovăţie. 
Un alt procedeu este cel d ficţiunii juridice, care prevede că un anumit fapt este considerat ca 

stabilit, deşi el nu a fost stabilit, sau nu există în realitate. 
Aceste ficţiuni sunt necesare pentru a reglementa anumite situaţii concrete. De exemplu: 
- (infaps conceptus): copilul conceput, va fi considerat că există, înainte de naştere, dacă este 

în interesul lui;  
- extrateritoriaUtatea clădirilor ambasadelor străine etc. 
Procedeul ficţiunilor şi acela al prezumţiilor se folosesc cu spirit de prudenţă şi doar atunci 

cînd nu pot fi ocolite. 
 
11.5. Tehnica sistematizării actelor normative 
A. Sistemul dreptului, sistemul odelor normative şi sistematizarea actelor normative. 
Atît elaborarea cît şi realizarea dreptului reclamă o operaţiune juridică foarte importantă: 

sistematizarea actelor normative. Ea este in relaţie strînsă cu alte activităţi juridice, cu noţiuni şi 
categorii juridice. 

După cum s-a precizat în alt context, sistemul dreptului reprezintă ansamblul unor părţi 
independente: norma juridică, instituţia juridică, ramura de drept. El este obiectiv determinat de 
relaţiile sociale reglementate. 

Sistemul actelor normative priveşte sub un alt unghi de vedere asupra fenomenului juridic: 
elaborarea dreptului. 

Aceasta constă în adoptarea de acte normative, care, luate în totalitatea lor, reprezintă un 
sistem, o unitate de acte a căror diversitate rezultă din locul ce-1 ocupă în ierarhia sistemului. 

Dacă în sistemul dreptului unitatea de bază este norma, în sistemul actelor normative unitatea 
de bază este actul normativ în formele lui variate: lege, decret, hotărîfe, instrucţiune etc. Organizarea şi 
structurarea actelor normative se desfăşoară pe verticală (după nivelul ierarhic al organelor care le 
emit, adică după forţa juridică a actelor normative: legi, decrete, hotăriri guvernamentale, ordine, 
decizii etc.) şi pe orizontală (unde aceeaşi categorie de acte normative se diferenţiază după criterii 
diferite. Astfel, legile sînt legi generale şi speciale, legi materiale şi legi procedurale etc.). 

Sistematizarea actelor normative priveşte o anumită aşezare a actelor normative în vigoare, 
folosind criterii obiective şi subiective, între care prevalează criteriul sistemului de drept şi criteriul 
sistemului legislaţiei. Rezultatul sistematizării actelor normative se concretizează în elaborarea 
colecţiilor, culegerilor de acte normative sau a codurilor. 

Sistematizarea actelor normative decurge din necesitatea perfecţionării dreptului, în primul 
rînd al legilor. Prin prelucrarea sistematică a actelor normative şi gruparea lor după criterii se asigură 
sesizarea şi înlăturarea oportună a unor contradicţii dintre acte, identificarea şi eliminarea lacunelor în 
drept, stabilirea celor mai eficiente metode de reglementare a relaţiilor sociale în funcţie de specificul 
fiecărei situaţii. 

Totodată, sistematizarea actelor normative, a legislaţiei în primul rînd, este cerută şi de 
procesul realizării dreptului, întrucît facilitează cunoaşterea dreptului pozitiv, interpretarea corectă a 
actelor normative şi sesizarea interdependenţei lor. De aceea, sistematizarea actelor normative este un 
factor de condiţionare a eficacităţii dreptului. Nu în ultimul rînd, ea favorizează popularizarea 
legislaţiei, accesibilitatea actelor normative pentru toţi cetăţenii. 

Deci conceptul de sistematizare a legislaţiei, pus în lumină în cadrul preocupărilor de tehnică 
juridică, răspunde unor necesităţi de a se pune ordine în multitudinea de acte normative, de a se realiza 
o amplificare, reducere şi concentrare a reglementărilor. 

Principalele forme de sistematizare a actelor normative sînt: 
încorporarea şi codificarea. 
B. Încorporarea. 
încorporarea este o formă interioară (iniţiala), cea mai simplă şi cea mai veche formă de 

sistematizare a actelor normative şi constă în gruparea principalelor acte - legi, decrete, hotărni - în 
diferite colecţii ori culegeri în funcţie de diverse criterii: 

a) cronologic (după succesiunea temporară a apariţiei); 
b) alfabetic (pornind de la denumirea materiei reglementate); 
c) după ramura de drept sau instituţia juridică reglementată, încorporarea poate fi de două 

feluri: 
a) oficială; 
b) neoficială. 
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Este oficială încorporarea efectuată de organe de stat (precum Ministerul Justiţiei, 
Procuratura), care întocmeşte culegeri de acte normative, colecţii de legi, decrete, hotărîri publicate 
periodic, colecţii în care se îmbina criteriul cronologic cu cel al forţei juridice a actului normaţi v. 

Este neoficială încorporarea realizată de diferite organisme şijorganizaţii nestatale sau de 
edituri, instituţii de cercetare, de învăţămînt ctc. în afara de aceasta culegeri de acte normative pot să 
alcătuiască şi persoane particulare (sub forma unor îndrumări legislative). 

încorporarea operează prin utilizarea materialului normativ aşa cum este el alcătuit, fără să 
provoace modificări de conţinut, ci doar corective sub aspect gramatical, tipografic, terminologic. Ea 
include totuşi modificările produse în timp în domeniul legislaţiei, în raport cu actul iniţial adoptat. 

îcorporarea actelor normative a fost folosita în evoluţia tipurilor istorice de drept, dar mai 
frecvent în etapele de început al dreptului, cînd ea lua forma unui conglomerat de norme scrise şi de 
cutume. Amintim de sistematizarea decretelor imperiale din timpul domniei împăratului roman 
lustiman (527-566 e. n.): "Corpus juris civilis". 

C. Codificarea. 
Codificarea este o formă superioară de sistematizare. Codificarea ca formă de sistematizare a 

legislaţiei, se deosebeşte de încorporare atit prin obiectul ei, prin subiectele ce o realizează, cit şi prin 
forţa sa juridică. 

Codificarea se realizează prin cuprinderea unitara a tuturor sau aproape a tuturor actelor 
normative ce alcătuiesc o ramura de drept, prin prelucrarea lor şi constituirea unui singur act normativ, 
nou, denumit cod, avînd valoarea unei legi. 

Codul nu este o lege obişnuită, el este un act legislativ unic, cu o organizare interna aparte, în 
care normele juridice sînt aşezate într-o 212 consecutivitate logică stringentă, după un sistem bine 
gîndit, care reflectă structura internă a ramurii de drept respective (cod, statut, Regulament eto.). 

Tehnica juridică de sistematizare cu care operează codificarea este mai complexă comparativ 
cu cea a încorporării şi presupune parcurgerea a trei etape: 

1) La prima etapă se stabileşte volumul materialului legislativ supus codificării şi se 
selecţionează. (Selecţionarea urmăreşte înlăturarea paralelismelor şi contradicţiilor de reglementare). 
Codificarea este efectuată după criteriul ramurii de drept, din actele normative ale unei ramuri de drept 
se reţin acele acte normative care nu au fost abrogate, care nu au căzut în desuetudine. 

2) La a doua etapă are loc prelucrarea materialului normativ şi repartizarea lui după structura 
codului, în părţi (sau cărţi), pe secţiuni, capitole, titluri, paragrafe. 

3) La a treia etapă are loc dezbaterea şi adoptarea lui în organul legislativ, faze cunoscute ale 
procedurii de legiferare. 

Codificarea poate fi: 
a) de ramura (cuprinde legislaţia unei ramuri de drept); 
b) speciala (grupează normele unei instituţii, sau cîtorva instituţii juridice dacă aceasta are o 

importanţă deosebită). 
Codul apare în urma unui complex de operaţii. Reglementînd pentru o perioadă întinsă de 

timp, el apare, ca regulă, într-un volum destul de mare 
Alcătuirea, dezbaterea şi adoptarea codului presupune profesionalism, previziune şi 

răspundere. Nu întîmplător marii oameni de stat an dedicat eforturi speciale acţiunii de codificare. Este 
suficient să amintim că Napoleon obişnuia să remarce faptul, că guvernarea sa va rămîne probabil în 
istorie nu prin victoriile militare ci prin codul civil (în Franţa Codul civil apare la 21 martie 1804). 

Acţiunea de codificare este cunoscută încă în dreptul roman. Pînă în timpul de faţă rămîne o 
enigmă problema pregătirii primului cod denumit "Codul lui Theodosian" de juriştii lui lustiman 
(cunoscut şi sub denumirea de "Digestele lui lustiman' ) care în scurt timp au efectuat lucrări de 
codificare de proporţii majore, în scurt timp (timp de 3 ani), din 530 pînă în 533, au fost prelucrate 
peste 1525 de cărţi (aproximativ 2700 coli de tipar). 

Iustinian este acel care a desăvîrşit opera de sistematizare a dreptului roman, în vremea sa 
erau în uz texte legislative care în bună parte nu mai corespundeau nevoilor social-economicc. Scopul 
acţiunii lui lustinian a fost ca din dispoziţiile izolate adoptate de împăraţi dinaintea lui, precum şi din 
scrierile jurisconsulţilor din timpul Principatului, să aleagă ce era mai bun şi să pună într-o anumită 
ordine acest material. 

În încheiere, putem spune că tehnica juridică reprezintă totalitatea regulilor statornicite într-
un anumit sistem de drept cu privire la elaborarea, aplicarea raţională şi formularea corectă a 
instituţiilor juridice, a normelor şi articolelor din actele normative, în vederea obţinerii unor forme 
perfecţionate, clare şi accesibile de exprimare a lor, în aşa f el, încU actele normative să aibă un 
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conţinut exprimat tntr-o formă clara, corectă, sistematizat logic, să se integreze organic în sistemul de 
drept să înlăture paralelismele, contradicţiile şi echivocul în reglementarea relaţiilor sociale. 

Cerinţa unei tehnici juridice bine pusă la punct, a elaborării unor acte normative raţional 
organizate şi clar formulate de natura democraţiei şi a democratizării societăţii, pentru că, la urma 
urmei, actele normative privesc modul de viaţă a cetăţenilor. 

 
 
PRELEGEREA A DOUĂSPREZECEA 
 

"Juristul nu lucrează 
cu materie neînsufleţită ca zidarul 

sau mecanicul, ci are de a face 
cu frământările şi furtunile simţirii 

omeneşti, cu dezlănţuirile tuturor 
suferinţelor şi tuturor patimilor, 

cu susceptibilitatea şi sensibilitatea 
celor mai variate caractere, cu aspiraţiile dar şi cu mizeriile 

nenumărate ale vieţii de om". (E. Speranţia) 
 
REALIZAREA DREPTULUI 
 
12.1. Conceptul realizării dreptului 
Elaborarea dreptului, a actelor normative nu reprezintă un scop în sine, prin elaborarea lor se 

urmăreşte reglementarea relaţiilor sociale în sensul dorit. Normele juridice suit create în vederea 
realizării unor sarcini ale societăţii, sarcini complexe, orientate în direcţia asigurării unei conduceri 
eficiente a acesteia. 

Privite prin prisma rolului statului, normele juridice apar ca mijloace fundamentale de 
realizare a acesteia. Ele constituie cadrul juridic al realizării sarcinilor statului. Statul şi societatea sînt 
interesate în realizarea prevederilor înscrise în actele normative. 

Garantarea suveranităţii naţionale şi a integrităţii teritoriale, asigurarea ordinii 
constituţionale, consfinţirea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, exploatarea resurselor 
naturale în concordanţă cu interesul naţional, valorificarea potenţialului creator şi productiv al tuturor 
forţelor sociale, dezvoltarea culturii şi ştiinţei, protejarea patrimoniului cultural naţional, ocrotirea 
mediului înconjurător şi asigurarea echilibrului ecologic, crearea condiţiilor necesare pentru creşterea 
calităţii vieţii şi pentru protecţia socială a cetăţenilor, atragerea tuturor cetăţenilor la viaţa politică a 
societăţii, organizarea cooperării cu alte state etc., într-un cuvînt, acestea sînt sarcinile care se 
urmăresc prin crearea de norme ce reglementează relaţiile din domeniile amintite. 

Deci, crearea de norme, oricît ar fi de corectă şi de bună reglementarea, nu constituie decît 
primul pas în realizarea sarcinilor amintite, la fel de important este cel al realizării normelor, a 
înfăptuirii scopurilor urmărite prin reglementare. De altfel, aceste două procese de creare şi de 
realizare a dreptului se interpătrund, deosebirea dintre ele puţind şi trebuind a fi făcută din punct de 
vedere teoretic, dar greu de realizat, uneori, în practică. 

Analiza conceptului realizării dreptului este de f apt analiza modului de implementare a 
normei de drept în viaţa socială, a modului în care societatea primeşte norma de drept, o încorporează 
în patrimoniul psihologic al individului. 

Condiţiile generale ce caracterizează climatul social-politic şi ideologic determină m mod 
nemijlocit eficienţa formelor juridice de realizare a dreptului. Rolul acestor condiţii (economice, 
politice, spirituale) este hotărîtor în procesul transformării principiilor dreptului în valori proprii 
structurii intime a personalităţii umane şi ca criterii de apreciere a desfăşurării corecte a relaţiilor din 
societate. 

In ultimă instanţă, dreptul pozitiv, este rezultatul acestor condiţii, el neputuid fi superior 
societăţii în care se naşte şi acţionează. 

Cercetările de sociologie juridică şi de criminologie, punînd în centru lor studiul condiţiei 
sociale a legii, a cunoaşterii legii de către destinatarii săi etc., au scos la iveală concluzii de o mare 
importanţă teoretică şi practică privind dependenţa realizării dreptului de condiţiile generale social-
umane şi culturale. Aceste cercetări subliniază particularităţile modului în care procesele sociale 
majore îşi exercită înrâurirea asupra comportamentului juridic al cetăţeanului şi asupra aplicării 
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dreptului de către organele statului 
Considerăm că realizarea dreptului poate fi definită ca procesul transpunerii m viaţa a 

conţinutului normelor-juridiee în cadrul căreia oamenii, ca subiecte de drept, respectă şi execută 
dispoziţiile normative, iar organele de stat optică dreptul, m temeiul competenţei lor. 

 
12.2. Formele realizării dreptului 
Analiza formelor de realizare a dreptului a permis literaturii de specialitate sublinierea unor 

caracteristici şi note definitorii ale procesului punînd în valoare concluzia că buna realizare a dreptului 
determină, de fapt, transformarea ordinii de drept - ca un concept teoretic - în relaţii sociale reale. 

Realizarea dreptului îmbracă două forme: 
1) realizarea dreptului prin executarea şi respectarea dispoziţiilor legale de către cetăţeni şi 
2) realizarea dreptului prin aplicarea normelor juridice de către organele de stat şi alte 

organisme sociale. 
Realizarea actelor normative m sensul cel mai larg al cuvîntului înseamnă traducerea în viaţă 

a prescripţiilor normelor juridice, realizarea drepturilor şi obligaţiilor, a conduitei stabilite, sau, cu alte 
cuvinte, respectarea acestor prevederi. 

Cea mai simplă situaţie o prezintă realizarea normelor prohibitive, categoria de norme facînd 
parte din mai multe ramuri de drept (penal, administrativ, financiar etc.). Pentru îndeplinirea 
interdicţiei pe care o conţin aceste norme este suficient ca persoanele vizate să se abţină de la 
săvârşirea faptelor interzise şi astfel, prohibiţia, interdicţia stabilită de stat, a fost realizată, şi-a atins 
scopul. 

Această activitate nu presupune, prin urmare, operaţii juridice, elaborarea de acte şi nici nu 
necesită neapărat crearea şi desfăşurarea de raporturi juridice, concrete. Normele prohibitive dau 
naştere unor raporturi juridice numai în cazul încălcării prevederilor lor şi, deci, a aplicării sancţiunii 
juridice stabilite de aceste norme. 

Pentru a asigura respectarea actelor normative statul, societatea, iau măsuri corespunzătoare, 
organizează sistemul de apărare, de control, de inspecţie, de supraveghere, necesar pentru a urmări 
modul m care acestea smt traduse în viaţă. 

Mai complexă este calea pe care o urmează alte categorii de norme, cum sînt normele 
onerntive şi cele permisive. 

Se pot distinge două forme juridice principale de realizare a acestor norme: 
1. executarea (îndeplinirea) prevederilor normei juridice, 
2. aplicarea normelor juridice de către organele de stat competente. 
În cazul anumitor acte normative, pentru ca ele să fie realizate, cetăţenii trebuie să aibă o 

iniţiativă într-un anumit sens si să desfăşoare o anumită activitate concretă. De pildă, dacă cineva vrea 
să închirieze o locuinţă este normal că trebuie să ia legătură cu proprietarul şi să încheie o convenţie, 
un concret contract care nu trebuie neapărat încheiat la notariat sau să aibă o formă oficială, ci se poate 
realiza printr-o bună înţelegere. Pentru anumite raporturi juridice nu se cer forme deosebite» dar sînt 
raporturi juridice pentru care legea impune anumite forme, anumite măsuri deosebite sau care nu pot 
să se rezolve pur şi simplu între persoane, ci prin intervenţia unui organ oficial. De exemplu, o 
vînzare-cumpărare. Una este să mergi într-un magazin să cumperi ceva, ce se vinde în respectivul 
magazin, un obiect oarecare, şi altceva este să cumperi, de pildă, un imobil; pentru a cumpăra un 
imobil este nevoie să se întocmească un act autentic, acest act autentic se poate întocmi la notariat, sau 
cumpănhd un autoturism, se intră într-un raport juridic mai deosebit, pentru că acest autoturism trebuie 
şi asigurat, deci se intră în raporturi cu asigurările de stat ş.a.m.d 

Astfel, o formă de realizare a normelor juridice onerative si permisive este îndeplinirea 
(executarea) prevederilor normelor juridice de către cetăţeni şi subiectele colective, prin asumarea 
unor iniţiative, desfăşurarea unei activităţi care se concretizează în producerea de fapte cu implicaţii 
juridice. Situaţiile juridice din cadrul acestei forme, din punct de vedere al tehnicii solicită activităţi 
juridice relativ simple care deseori nu necesită încheierea unui act scris într-o formă oficială şi nici 
participarea organelor de stat. 

Subordonarea conduitei individuale faţă de conduita-tip conţinută de normele de drept, 
subordonare ce se concretizează fie în acte de respectare a legii, fie în acte de executare a prevederilor 
juridice, devine, în acest cadru, o formă importantă de realizare a dreptului. 

În acest sens putem caracteriza dreptul ca un factor de programare a libertăţii de acţiune a 
omului, şi pentru ca el să fie respectat şi executat de către cetăţeni, ei trebuie să ia măsurile necesare de 
popularizare a actelor normative. 
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"Obligaţia supunerii faţă de lege implică în virtutea dreptului constiinţei-de-sine, necesitatea 
ca legile să fie aduse la cunoştinţă generală" (Hegel). 

A atirna legile atit de sus încît nici un cetăţean să nu le poată citi sau a le înmormînta în 
aparatul vast al cărţilor erudite, al culegerilor de speţe juridice şi de opinii diferite astfel încît accesul 
la ele să-1 aibă doar cei instruiţi în materie, constituie una şi aceeaşi injustiţie. 

Propagarea valorilor specifice ale culturii şi civilizaţiei juridice are un rol hotărâtor în 
afirmarea, educarea şi dezvoltarea conştiinţei juridice a deţinătorilor normelor juridice. 

Prin diferite metode, problematica juridică trebuie să fie tradusă într-un limbaj special. 
Realizarea dreptului prin activitatea de executare şi respectare a normelor juridice are 

următoarele trăsături : 
a) Această formă de realizare a dreptului implică îndeplinirea prevederilor cuprinse în 

normele juridice prin conformarea faţă de dispoziţiile normative, traducerea în viaţă a conţinutului 
dreptului pe această cale are o importanţă deosebită, ea tnscriindu-se ca o componentă de bază a 
climatului de ordine şi legalitate; 

b) Conformarea (supunerea) faţă de conduita fixată prin normele de drept este rezultatul 
direct al mai multor factori, cum ar fi: conţinutul dreptului, acceptarea legii de către societate, ca 
expresie a mai multor necesităţi, ridicarea gradului vieţii materiale şi spirituale a oamenilor, sporirea 
nivelului de cunoştinţe şi perfecţionarea instrucţiei şcolare etc; 

c) Ca volum de intensitate această formă de realizare a dreptului este mult mai legată decît 
cealaltă formă - aplicarea dreptului - ea declanşînd un număr imens de situaţii juridice la care participă 
categoria cea mai mare de subiecţi - cetăţenii - precum şi diferite organizaţii sociale. 

d) Din punctul de vedere al tehnicii juridice, activităţile în realizarea acestei forme sînt 
relativ mai simple, ele se pot desfăşura şi în fapt, fără încheierea unui act scris; fără îndeplinirea unor 
condiţii de formă sau de fond speciale; 

e) Ele sînt, bineînţeles, compatibile şi cu realizarea prin crearea şi desfăşurarea unor raporturi 
juridice, în care drepturile şi îndatoririle participanţilor se concretizează în legături juridice statornice 
prin normele de drept din cele mai diferite ramuri ale sistemului juridic; 

f) Respectând şi aducînd la îndeplinire (executînd) normele dreptului, cetăţenii îşi valorifică 
drepturile subiective, cu luarea în consideraţie şi a obligaţiilor ce apar în procesul interacţiunii sociale. 

Forma aceasta de realizare a dreptului, se înfăţişează, astfel, ca necesară şi utilă atît societăţii 
în ansamblul său, cît şi subiecţilor de drept, care-şi valorifică prerogativele într-o modalitate 
socialmente acceptabilă. Sînt, însă, anumite forme de traducere în viaţă a actelor normative, de 
realizare a lor, care nu se pot face decît prin intervenţia unor organe oficiale, special însărcinate, cu o 
competenţă specială. De exemplu, pentru a construi un imobil există anumite norme ce reglementează 
construirea imobilelor, fiind necesară, în acest scop o autorizaţie a unui organ competent. Iată, deci, că 
aici, pentru realizarea dreptului se cere intervenţia unui organ oficial, printr-un act oficial, care este 
autorizarea respectivă. Chiar şi în cazul încălcării dreptului, cînd se aplică sancţiuni, sancţiunea nu o 
poate aplica orişicine, ci numai un organ special competent, purtător al autorităţii publice. În funcţie de 
gravitatea faptei (dacă este vorba de o abatere, contravenţie sau infracţiune) acest organ este diferit 
Dintr-o dată se desprinde deci, din conceptul general al realizării dreptului, pe de o parte respectarea 
lui in forma îndeplinirii în viaţa cotidiană a prescripţiilor actelor normative, a dispoziţiei actelor 
normative, iar pe de altă parte, intervine o altă formă de realizare a actelor normative care presupune 
intervenţia unui organ de stat special însărcinat şi competent să aplice prevederile normei respective de 
drept. Această formă de realizare de drept poartă denumirea de aplicare a dreptului, a doua formă de 
realizare a normelor juridice onerative şi pernisive. 

 
12.3. Aplicarea dreptului de către organele competente 
În afara participării specifice a cetăţenilor şi organizaţiilor nestatale în procesul realizării 

dreptului, acesta este realizat şi prin intermediul unor acte specifice de autoritate emise de organele 
statului în conformitate cu competenţa rezervată lor prin lege. Această formă este denumită la general 
"Aplicarea dreptului". 

În esenţă, aplicarea dreptului constă în elaborarea unui sistem de acţiuni statale, în vederea 
transpunerii în practică a dispoziţiilor şi sancţiunilor normelor de drept. Aplicarea dreptului sau 
aplicarea normelor de drept juridice presupune intervenţia unor organe competente; această aplicare se 
realizează într-o formă oficială şi se concretizează printr-un act care este actul de aplicare. Cu alte 
cuvinte, conceptul de aplicare a dreptului este folosit în literatura juridică într-un sens specific, 
propriu, ca o modalitate a realizării dreptului, modalitatea care presupune intervenţia unui organ 
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competent ce elaborează un act juridic în anumite forme specifice, după o anumită procedură. 
Aşadar, nu trebuie confundată realizarea dreptului, respectarea dreptului, cu aplicarea 

dreptului. 
Aplicarea dreptului este un concept mai restrîns, care presupune o activitate concretă, de 

realizare a unei norme juridice. Aplicarea dreptului este o activitate vastă pe care o desfăşoară 
organele de stat potrivit competenţei lor, o activitate vastă pentru că toate organele de stat, în principiu, 
sînt chemate să aplice dreptul, deoarece îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu normele juridice, 
cu normele de drept ca şi cetăţenii de altfel, numai că organele de stat lucrează în numele puterii şi ele 
se manifestă prin acte concrete care au putere de lege în traducerea lor în viaţă. 

Nu toate organele de stat elaborează acte normative. Dacă luăm cele trei categorii de organe 
de stat - legislative, executive şi judecătoreşti -constatăm că toate fac acte de aplicare, dar acte de 
elaborare nu fac decît primele: Parlamentul şi apoi Guvernul. 

Desigur că Parlamentul în primul rind face acte de elaborare a dreptului, pentru că este 
organul legiuitor, dar şi el face acte de aplicare în sensul că are şi anumite atribuţii pe care le 
realizează în conformitate cu Constituţia sau alte legi. De exemplu, aprobă compoziţia guvernului. 
Actul prin care aprobă compoziţia guvernului este un act de aplicare, nefiind un act normativ. 
Guvernul ca organ executiv face atît acte normative cît şi acte de aplicare, Aici ponderea este alta, 
penru că guvernul, ca organ executiv, în primul rîhd vine să execute actele normative existente, de 
aceea el dă numeroase acte de aplicare. 

Ministerele şi organele locale fac, în primul rînd, acte de aplicare concrete prin 
dispoziţmVpe care le dau organelor subordonate prin ordine, instituţii dintre care unele au caracter 
normativ, dar cele mai multe sînt ordine, instrucţiuni transmise în vederea realizării unor sarcini 
concrete. 

Trecînd la instanţele judecătoreşti, vom consemna că acestea nu pot să dea acte normative 
prin natura lor. Deci prin natura lor, instanţele judecătoreşti ca şi procuratura fac numai acte de 
aplicare. Şi organele poliţieneşti fac acte de aplicare. Procesul verbal de constatare a unei contravenţii, 
sau cu ocazia unei percheziţii, sau alte acte care intervin în activitatea cotidiană, avertismentul sau 
sancţiunile pe care le aplică ş. a. m. d., sînt acte de aplicare. Deci aplicarea dreptului se face de către 
organele oficiale însărcinate cu aplicarea unor acte normative, activitate ce intra în competenţa lor ca 
activitate concretizată într-un act oficial care este actul de aplicare. 

Nu trebuie să se reducă actul de aplicare numai la actul de sancţionare. Sînt situaţii în care 
dispoziţia actului de aplicare dat de un organ de stat constă, de exemplu, în numirea într-o funcţie, 
înfiinţarea unei societăţi mixte, încheierea unui contract ş. a., deci nefiind vorba de un act de 
sancţionare. 

Actul de aplicare constituie un act deosebit de important, deoarece el naşte, stinge sau 
modifică raporturi juridice, generează drepturile şi obligaţiile faţă de persoanele la care se referă. 
Elaborarea actelor de aplicare cunoaşte anumite faze, care constituie un proces unic deşi ele nu au 
aceeaşi succesiune în timp, la toate categoriile de norme juridice. 

În linia celor expuse tună acum, reiese, credem, faptul că aplicarea dreptului este o f armă 
specifică de realizare a sa, strîns legată de procesul traducerii în viaţă a normelor juridice prin acte 
individuale şi concrete adoptate de organele statutul 

Domeniile în care intervin organele statului în procesul realizării dreptului sînt determinate 
de competenţa acestor organe în domeniul organizării şi conducerii sociale, al garantării exercitării 
libere a drepturilor cetăţeneşti, ale jurisdicţiei etc. 

în literatura juridică unii autori încearcă să împartă aplicarea dreptului în: 
- aplicarea normativă; 
- aplicarea individuală. 
În argumentarea acestei clasificări, ei pornesc de la faptul că majoritatea hotăririlor 

guvernului sînt elaborate pentru a aplica prevederi cuprinse în diferite legi. 
Pentru acest motiv, ne exprimăm rezerve şi considerăm că în aceste cazuri nu ne aflăm în 

prezenţa unor acte de aplicare a dreptului, ci este vorba despre realizarea unor atribuţii ale guvernului 
şi ale ministerelor. 

Aceste acte, care sînt acte normative, nu sînt acte de aplicare a dreptului la un caz concret, ci 
ele sînt elaborate pentru executarea legilor, în temeiul puterii de reglementare a guvernului. 

Ele urmăresc să asigure, prin mijloace normative, cadrul organizatoric, material etc., pentru o 
bună activitate de aplicare a legii de către toate organele în subordine. Ele nu pot fi în nici un caz extra 
lege (cu atit mai mult contra legeei) şi nu dau naştere nemijlocit la raporturi juridice concrete, nu sînt 
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manifestări de voinţă ale unui organ de stat într-un raport de drept individualizat Aceste măsuri 
juridice aparţin ordinii normative şi nu celei sub-normative. 

 
12.4. Noţiunea şi trăsăturile actului de aplicare a dreptului 
Ca activitate complexă, realizată prin declanşarea şi desfăşurarea a nenumărate raporturi 

juridice, aplicarea dreptului ce concretizează într-un rezultat specific - actul de aplicare. El finalizează, 
de fapt, activitatea concretă a organului de stat purtător al unei atribuţii de putere în conformitate cu 
competenţa sa. 

Aplicarea dreptului, ca proces complex, se realizează în baza legilor şi celorlalte acte 
normative care compun sistemul juridic. Bazîndu-se pe actul normativ şi pe voinţa subiectivă a 
organului de stat care-1 elaborează, actul de aplicare are aceeaşi esenţă ca actul normativ. Aplicarea 
dreptului dă expresie unei anumite competenţe a organelor de stat, competenţă de lege şi care 
desemnează atribuţiile organelor de stat şi Urnitele exercitării acestora. Realizîndu-şi atribuţiile legal 
conferite, unele organe ale statului pot desfăşura o activitate specifică de elaborare normativă. 

Activitatea normativă se deosebeşte de activitatea de aplicare a dreptului prin trăsături de 
conţinut şi formă . 

1. Activitatea de creaţie a dreptului este rezervată doar unor categorii de organe ale statului. 
Aceste organe pot elabora nu numai acte normative ci şi acte de aplicare a dreptului. De exemplu: 
guvernul edictează atit hotărîrile normative, cît şi decizii individuale. 

Dacă activitatea normativă este strict determinată în competenţa unor organe ale statului, 
activitatea de aplicare poate fi realizată de orice organ al statului şi in limite determinate, chiar şi de 
organizaţii nestalale. 

2. Spre deosebire de actele normative, care au un caracter general, impersonal şi se aplică de 
cîle ori sînt întrunite condiţiile prevăzute în ipoteză, actele de aplicare au un caracter concret, 
determinat, sînt acte individuale. Scopul actului de aplicare este determinat de actul normativ, el 
trebuie să traducă în viaţă, într-o relaţie concretă, prevederi ale normei de drept. Avînd caracter 
individual şi nu general-obligatoriu, actul de aplicare este nemijlocit legat de activitatea unui organ de 
stat nominalizat şi a altor subiecte (persoane fizice) concret determinate. 

3. Activitatea de elaborare a dreptului este subordonată unor reguli metodologice de tehnică 
juridică. 

Actele de aplicare a dreptului sînt elaborate în mod foarte diferit de la o ramură la alta şi 
chiar în cadrul aceleiaşi ramuri de drept de la o instituţie juridică la alta. 

Varietatea enormă de acte de aplicare face imposibilă adoptarea şi codificarea regulilor 
privitoare la tehnica de aplicare a dreptului, fiecare act de aplicare urnind reguli specifice de adoptare, 
de reformare, de modificare, de structură, de formă etc. 

4. Actele normative se deosebesc de actele de aplicare prin efectul lor în timp. 
Actele normative intră în vigoare odată cu publicarea şi continua să-şi producă efectele atîta 

timp cît nu au fost abrogate. 
Actele de aplicare au un efect în timp diferit de la un act la alt act, termenul fiind subordonat 

scopului rezolvării intereselor legale ce au stat la baza lor. Efectul lor în timp depinde de natura actului 
penal, civil etc., de urgenţa măsurilor. 

De exemplu, în dreptul civil, un contract de vînzare - cumpărare îşi produce efectul în limita 
termenelor de prescripţie a drepturilor pe care le au cele doua părţi ale raportului juridic născut pe baza 
acestui contract pe cînd încheierea căsătoriei produce efecte pe toată durata acesteia, iar în unele 
privinţe şi după încetarea ei. 

Alt exemplu: Din momentul în care o instanţă de judecată soluţionează o cauză şi pronunţă 
hotârîrea ea se dezinvesteşte de cauza respectivă. Soluţionarea cauzei priveşte doar părţile participante 
m procesul respectiv. 

5. Spre deosebire de activitatea de executare şi respectare a normelor de drept de către 
cetăţeni în cursul căreia ei pot să încheie, prin acord de voinţă, un raport de drept în temeiul unor 
dispoziţii legale ce le stau la dispoziţie, actele de aplicare, bazîndu-se şi ele pe prevederile dreptului, 
apar totdeauna prin voinţa unilaterală a unui organ al statului. 

6. Orice act normativ intră în vigoare din momentul publicării sale (sau la o dată ulterioară 
expres prevăzută) şi acţionează pîhă la scoaterea din vigoare, în aceste limite acţiunea normei este 
universală şi obligatorie, nimeni, prin voinţa unilaterală, nu poate să se sustragă de la aplicarea normei. 

Spre deosebire de actul normativ, actul de aplicare devine obligatoriu, în principiu, din 
momentul comunicării lui părţilor interesate. 
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7. Un act normativ poate să iasă din vigoare pentru că, de regulă, nu mai corespunde noilor 
relaţii sau nevoi ale unei societăţi şi numai în caz de revoluţie, de schimbări fundamentale în societate, 
poate să fie abrogat pentru că vine în contradicţie cu anumite principii juridice sau etice. Un act de 
aplicare poate fi suspendat, sau după caz, anulat de un organ ierarhic superior pentru că este ilegal. 
Spre deosebire de Controlul legalităţii actelor de aplicare, controlul legalităţii actelor normative 
cunoaşte un sistem de garanţii specifice (controlul parlamentar sau control judecătoresc). 

8. O altă caracteristică a actului de aplicare care îl deosebeşte de actul normativ se referă la 
condiţiile formale de validitate ale acestuia. De exemplu: o lege este votată la noi de parlament, apoi 
promulgată de Preşedintele ţării şi apoi publicată, respectîndu-se Regulamentul cu privire la activitatea 
Parlamentului. Dar dacă este vorba, de exemplu, de o hotarîre judecătorească într-un proces civil, 
hotârîrea trebuie dată cu respectarea tuturor regulilor de procedură civilă care o reglementează, fiecare 
hotarîre trebuie să cuprindă denumirea instanţei de la care emană, numele şi prenumele judecătorilor 
ce au făcut parte din complectul de judecată, numele şi prenumele părţilor, motivul chemării în 
judecata, descrierea situaţiei de fapt etc. 

9. În legătură cu deosebirea dintre actele juridice normative şi cele de aplicare (nenormative) 
pot fi reflectate şi alte aspecte. Ne mai referim doar la unul şi anume: în privinţa căilor de atac, trebuie 
arătat faptul că ele diferă de la o categorie la alta de acte de aplicare, pe cînd în cazul actelor normative 
nu putem vorbi de căi de atac propriu-zis. 

Astfel, de exemplu; o hotarîre judecătorească pronunţată de o judecătorie poate fi atacată în 
recurs în termen de 7 zile din momentul anunţării sentinţei, împotriva unui act administrativ ilegal se 
poate face reclamaţie la organul ierarhic superior, care este obligat să rezolve cererea în termen de 15 
zile, iar împotriva soluţiei date de acesta, cel ce se considera vătămat se poate adresa judecătoriei, 
putînd cere anularea actului ilegal, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost 
cauzată. 

Actele normative pot fi şi ele ilegale, necesitatea conformităţii actelor inferioare cu cele 
superioare lor fiind şi aici dedusă din principiul legalităţii. Dar în acest domeniu, nu se vorbeşte "de 
atac". Dacă, de exemplu, o lege vine în contradicţie cu Constituţia, ea poate forma obiectul controlului 
constituţionalităţii legilor, şi pe cale de consecinţă se ajunge la încetarea acţiunii ei. 

Dacă un act normativ, o instrucţiune a unui ministru, vine în contradicţie CU un act normativ 
superior, se va aplica acesta din urmă. 

Clasţfîcarea actelor de apticare 
Actele de aplicare ca şi actele normative se pot clasifica după diferite temeiuri: 
1. După conţinutul prescripţiei deosebim: 
- acte care duc la apariţia raporturilor juridice; 
- acte care duc la stingerea raporturilor juridice; 
- acte care duc la schimbarea sau modificarea raporturilor juridice. 
2. După forma actului de aplicare: 
-decrete  
-ordine 
- dispoziţii 
- sentinţa judecătorească 
3. După subiect cunoaştem: 
- acte de aplicare administrative; 
- acte de aplicare judiciare. 
Întrucît actul de aplicare este un act deosebit de important, deoarece el generează raportul 

juridic, naşte, stinge sau modifică raporturi juridice, drepturile şi obligaţiunile faţă de persoanele la 
care se referă, elaborarea actelor de aplicare cunoaşte anumite faze, anumite etape care în unele situaţii 
sînt mai evidente, în altele sînt mai puţin evidente, dar ele sînt prezente. 

 
 
12.5. Fazele procesului de aplicare a dreptului 
Fazele procesului de aplicare sînt: 
1. Stabilirea stării de fapt, adică lămurirea asupra împrejurărilor ce solicită aplicarea 

dreptului situaţiei de fapt. De exemplu, dacă cineva, o anumită persoană fizică şi juridică solicită o 
autorizaţie de construire a unui imobil, primăria, prin organul competent trebuie să se lămurească 
asupra situaţiei de fapt, să vadă care sînt împrejurările şi celelalte aspecte legate de construirea 
respectivului imobil. Evident că în cazul unui proces şi mai ales în cazul unui proces penal stabilirea 
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stării de fapt este deosebită de importantă pentru că ea presupune în realitate constatarea producerii 
faptei penale pentru a putea trage concluzia, dacă acea faptă a fost produsă de persoana respectivă, 
dacă persoana respectivă sau persoanele respective au sau nu au răspundere juridică, în ce măsura, ce 
fel de răspundere, care au fost efectele ş.a.md. 

In funcţie de natura aplicării, stabilirea stării de fapt se face şi ea după anumite proceduri, de 
pildă, urmărirea penală se face după anumite norme, după anumite reguli, cu respectarea anumitor 
reglementări, pentru a nu fi violate drepturile fundamentale ale cetăţenilor. 

După cum s-a vorbit mai sus stabilirea stării de fapt diferă de la un act de aplicare la altul. 
Atunci, cînd, spre exemplu, un organ administrativ de specialitate dispune repartizarea unei suprafeţe 
locative, el are a verifica relativ puţine aspecte faptice - stabilirea numărului persoanelor, a venitului 
mediu anual al fiecărei persoane în vederea fixării cuantumului chiriei etc. 

în alte cazuri (într-un proces judiciar, spre exemplu), instanţa de judecată are de efectuat 
numeroase activităţi în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor cauzei (ascultă martori, verifică 
diferite momente, dispune efectuarea unor expertize etc.). 

2 Alegerea normei de drept ce trebuie aplicată în împrejurările stabilite, constituie un al 
doilea moment de aplicare a dreptului. 

Altfel, cunoscmd împrejurările cauzei, organul de aplicare caută norma sau normele care se 
referă la ele. Apoi verifică conexiunea dintre ele, pentru a vedea dacă fapta sau faptele respective nu se 
află sub incidenţa mai multor norme. 

Apoi trebuie verificat faptul dacă normele respective mai sînt în vigoare, dacă nu au fost 
abrogate, dacă sînt sau nu aplicabile persoanei respective din punct de vedere al spaţiului în care s-au 
produs faptele şi din punct de vedere al calităţii persoanei - cetăţean, străin, apatrid. 

După aceasta trebuie aplicată concordanţa normei alese cu alte norme cuprinse în izvoare de 
drept ierarhic superioare, cu normele şi principiile constituţionale şi chiar cu principiile ce guvernează 
dreptul, cu principiul echităţii în mod deosebit. 

De multe ori este dificil de făcut încadrarea juridică corectă a unei fapte atunci cînd prin 
trăsăturile ei se află sub incidenţa mai multor norme, în aceeaşi situaţie, interpretării textului sau a 
textelor juridice îi revine un rol fundamental în alegerea, stabilirea normei ce urmează a fi aplicată. 

3. Interpretarea normelor juridice constituie o activitate la care organul de aplicare recurge 
pentru a stabili înţelesul adevărat şi deplin al normei juridice, utilizrnd în acest scop metode şi 
procedee cu care operează tehnica interpretării dreptului, (vezi tema următoare) 

4. Elaborarea actului de aplicare, constituie ultimul moment (fază, etapă) a procesului de 
aplicare a dreptului. Acest act va atrage după sine stabilirea, modificarea sau stingerea unor raporturi 
juridice concrete, 

în dreptul civil hotărârea judecătorească prevede după caz, drepturi şi obligaţii ale părţilor, 
ele fiind obligatorii pentru acestea, hotărîrea bucurîndu-se de autoritatea de lucru judecat. 

În dreptul penal hotărîrea prevede sancţiunea, pedeapsa ce urmează a fi executată de cel ce a 
săvîrşit infracţiunea. 

Dar nu numai organele judecătoreşti trebuie să stabilească împrejurările de fapt, să aleagă 
apoi norma care se prevede pentru ca apoi să pronunţe soluţia. După cum arătam mai înainte, aceeaşi 
succesiune a aplicării dreptului poate fi constatată în toate ramurile de drept. 

Astfel, de exemplu, un organ administrativ cu competenţă în domeniul acordării pensiilor, va 
trebui să constate dacă sînt îndeplinite condiţiile pentru pensionare: vîrsta, vechimea în muncă etc., 
apoi va trebui să aleagă norma, sau normele m care cazul dat se încadrează si numai apoi poate emite 
decizia de pensionare. Aplicarea dreptului prezintă o deosebită importanţă pentru realizarea scopului 
urmărit de legislator prin reglementare, deoarece acesta nu poate fi atins prin simplul fapt al creării de 
reguli de comportament. O normă care nu se aplică constituie o normă moartă. 

Viaţa dreptului implică, astfel, două momente la fel de importante: crearea normelor juridice 
şi aplicarea lor. Tocmai în acest proces de înfăptuire a normelor juridice se reflectă eficienţa dreptului. 
Prin desfăşurarea relaţiilor dintre oameni, potrivit normelor juridice în vigoare, se realizează ordinea 
de drept Nerespectarea normelor juridice atrage răspunderea juridică a persoanelor al căror 
comportament face obiectul acestor reglementări. 

 
 
 

PRELEGEREA A TREISPREZECEA 
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„Interpretarea nu caută 
decît un maximum de dreptate. 
Scopul din urmă al interpretării 

este de a scoate dreptatea şi de aceea 
legile evoluează şi se schimba mereu 

pe căi de multe ori aparent logice. 
O interpretare care duce la nedreptăţi 

nu este o interpretare bună" 
(M. Djuvara) 

 
INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE 
 
13.1. Conceptul interpretării normelor juridice 
În procesul realizării dreptului interpretarea normei juridice ce urmează a se aplica în 

vederea soluţionării unei cauze printr-un act de aplicare reprezintă un moment de cea mai mare 
importanţă. 

Istoria îndelungată a dreptului a impus o adevărată "metodă juridică", fapt care ne dă 
posibilitate de a dezvălui conţinutul bogat al normei juridice, semnificaţiile momentelor sale 
succesive, formele şi metodele specifice de realizare a interpretării. Necesitatea interpretării este 
justificată de faptul că în procesul aplicării dreptului organul de aplicare (judecătorul, organul 
administrativ etc.) trebuie să clarifice cu toată precizia textul normei juridice, să stabilească 
compatibilitatea acestuia în raport cu o anumită situaţie de fapt. 

Judecătorul are întotdeauna în faţă un sistem de norme juridice cu caracter general şi 
impersonal, din care trebuie să selecţioneze pe cea care se aplică în cazul concret (un caz particular şi 
individual, determinat prin trăsături ce nu-şi găsesc de flecare dată reflectarea exactă şi detaliată în 
conţinutul normei). 

Pentru a judeca, judecătorul trebuie să cbnstate fiecare speţă în parte. Astfel se naşte nevoia 
interpretării, adică a încercării de a subsuma cazul dat unei norme generale existente, interpretarea este 
în orice caz o operaţie prin care se stabileşte o legătură logică între dreptul pozitiv şi aplicarea lui. 

După cum am arătat mai sus normele juridice au un caracter general şi impersonal care ne 
formează un model general de conduită. Aceste norme însă, trebuie să se aplice unor situaţii concrete 
diverse. Caracterul general al noimei, pe de o parte, şi marea diversitate de cazuri în care se aplică, pe 
de altăparte, evidenţiază necesitatea interpretării normelor juridice. 

În primul rîind, legislatorul nu poate avea în vedere atunci cînd elaborează normele juridice, 
toate situaţiile, care se pot ivi în aplicarea dreptului. De aceea, el trebuie să rămînă la un nivel de 
generalitate, care impune, pentru racordarea normei la situaţie, interpretarea ei. 

În al doilea rind, necesitatea interpretării normelor juridice rezultă şi din faptul că 
legislatorul, redactind normele, se exprimă concis, concentrînd la maximum conţinutul exprimat De 
aici rezultă, pentru organul de interpretare, necesitatea dezvăluirii conţinutului real al normei şi a sferei 
situaţiilor avute în vedere de legislator cu prilejul redactării normei. O normă juridică ridică puţine 
probleme de interpretare atunci cînd reglementările ce le cuprinde sînt mai minuţioase, urmărind să 
acopere o diversitate de situaţii concrete. 

În al treilea rind, se ştie că pe timpul cît o normă este în vigoare pot să apară fapte noi care, 
întrucît nu existau în momentul elaborării ei, nici n-au fost prevăzute în mod direct. 

Aceasta duce la elaborarea unor noi norme, care intersectează^sfera de aplicare a celor deja 
existente, în această situaţie se impune interpretarea noilor acte normative, comparîndu-le şi studiindu-
le cu alte dispoziţii legale. 

In al patrulea rind, necesitatea interpretării derivă şi din problemele care se pot ivi în legătură 
cu redactarea gramaticală a textului de lege, cu o anumită poziţie a cuvintelor în text, cu folosirea 
semnelor de punctuaţie. 

În al cincilea rind, în textele de lege sînt folosite 4e multe ori termsni al căror sens este diferit 
de cel obişnuit. Din acest motiv, legislatorul consideră uneori necesar să facă, chiar în cuprinsul unor 
legi, precizări asupra înţelesului special al termenilor folosiţi în redactarea actului normativ. 

Un termen poate avea înţelesuri diferite pentru ramuri de drept diferite. Sesizarea sensului 
contextual revine interpretării, care asigură o analiză şi o explicare adecvată a termenului în cauză. 

Aspectele enunţate, la care se pot adăuga şi altele, demonstrează necesitatea de a clarifica 
orice nuanţă semantică a limbajului juridic, deoarece acesta nu poate reda întotdeauna cu maximă 
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claritate determinările de conţinut, care exprimă voinţa legislatorului, în această situaţie trebuie să se 
recurgă la forme şi metode de interpretare a normelor juridice care să cuprindă concordanţa dintre 
voinţa reală a legiuitorului şi înţelesul nemijlocit al termenilor întrebuinţaţi. 

Sistemul nostru de drept nu dispune de o reglementare a problematicii interpretării. Precizări 
asupra unor aspecte ce pot fi ridicate de interpretarea într-o ramură de drept sau într-un domeniu se 
îhtilnesc, însă, în diferite legi, îndeosebi în coduri şi-tratate internaţionale. 

Abordînd conceptul interpretării normelor juridice, trebuie să precizăm că privim 
interpretarea ca un moment al aplicării dreptului. 

Realizarea normelor juridice, după cum ştim, presupune efectuarea prealabilă a următoarelor 
operaţii: 

1. stabilirea exactă a situaţiei de fapt; 
2. determinarea normelor juridice care o prevăd; 
3. interpretarea jcît mai exactă a conţinutului normelor ce urmează a fi aplicate situaţiei date, 

a scopului în care au fost elaborate. 
Orice normă trebuie interpretată, oricît ar părea de simplă şi de clară; varietatea cazurilor în 

care se aplică tot face necesară interpretarea ei. 
Unii autori declară, cu autoritatea unui aforism juridic, că nu este nevoie de interpretare 

atunci cînd norma este clară. In acest sens este citat elveţianul De Vatel pentru care "in claris nonfit 
interpretatio" (interpretarea nu are loc cu privire la ceva care este clar), în realitate, aceasta reprezintă o 
"contradicţie in subiecto" deoarece, pentru a se stabili dacă o normă este clară, ea trebuie necesarmente 
sa fie interpretată. 

Vorbind de. interpretare, ca un moment al aplicării dreptului, pentru acest motiv trebuie 
utilizată noţiunea de "interpretare a normelor juridice" şi nu "interpretarea dreptului". 

Tematica interpretării în acest caz nu are în vedere un discurs filozofic care să pună în 
valoare explicaţia temeiurilor principale ale poziţiei şi funcţionării dreptului în societate (interpretarea 
teoretico-filozofică a dreptului). 

Ca moment (fază) al aplicării normei juridice la cazuri concrete, interpretarea este necesară 
pentru a clarifica şi a limpezi sensul exact al normei, pentru a defini cu toată precizia voinţa 
legislatorului. Nu întimplător în literatura juridică mai veche interpretarea normei mai purta şi 
denumirea de ticluire sau explicare a normei. Ticluirea era considerată ca o artă (hermeneutică), iar 
scopul său era acela de a determina lămurit sau a desluşi ideea de drept cuprinsă în regulă. 

Interpretarea normei juridice se face în scopul înţelegerii exacte a conţinutului ei, a raportului 
cu alte norme, a momentului intrării ei în vigoare, a sferei de aplicare, a găsirii scopului urmărit de 
legislator prin reglementare. 

Scopul interpretării este întotdeauna identificarea voinţei legislatorului. Această voinţă ar fi 
putut să fie exprimată mai mult sau mai puţin corect. 

Exprimarea voinţei în norma juridică, după cum am văzut din capitolul precedent este o 
problemă de tehnică juridică, în general, şi de tehnică legislativă, în particular. Interpretarea normei 
juridice nu are ca obiect identificarea voinţei interne a indivizilor, care au redat norma, ci voinţa lor 
aşa cum a fost exprimată (materializată) în norma publicată. 

Interpretarea constă dintr-un proces mintal în care sînt folosite variate metode şi principii de 
interpretare pentru a determina, cu cel mai înalt grad de ţrecizie posibil, conţinutul şi finalitatea voinţei 
legislatorului. 

In sfirs.it, toate aceste obiective ale interpretării sînt canalizate în final în scopul aplicării 
corecte şi unitare a normelor juridice pe tot cuprinsul ţării, în vederea realizării lor cu respectarea 
principiilor generale ale dreptului, ale legalităţii şi echităţii. 

Definind interpretarea dreptului, putem reţine că interpretarea normelor juridice constituie o 
operaţiune logică - raţională care constă în clarificarea sensului exact şi lămurirea conţinutului 
normelor juridice în vederea realizării şi aplicării lor cît mai eficiente şi în mod echitabil f aţă de toţi 
cetăţenii 

Aplicarea normelor juridice, realizarea obiectivelor urmărite prin reglementare, "punerea în 
aplicare a normelor" prin "integrarea" lor în viaţă, impune concretizarea lor sub mai multe aspecte: 

1. sub aspectul determinării persoanelor fizice şi juridice la care se referă; 
2. sub aspectul stabilirii cît mai exacte a drepturilor şi obligaţiilor celor ce încheie raporturi 

pe baza normelor interpretate, precum şi a sancţiunilor prevăzute pentru cazul nerespectării acestor 
drepturi; 

3. sub aspectul determinării celor mai bune mijloace de realizare a prescripţiilor normei 
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juridice, atunci cînd această normă lasă organelor de aplicare libertatea unei astfel de determinări. 
Interpretarea se referă la toate elementele normei. Totuşi, elementul care ridică cele mai 

frecvente nevoi de interpretare este ipoteza. 
Interpretarea normei juridice constă adesea în operaţii logico-raţionale avînd ca obiectiv 

clarificarea sensului unor termeni sau stabilirea trăsăturilor esenţiale în vederea îndepărtării celor 
neesenţiale. 

Alteori aceasta constă în determinarea exactă a cîmpului de aplicare a normei în spaţiu, in 
timp şi asupra persoanelor. 

Nu de puţine ori interpretarea apare ca necesară pentru a stabili dacă o normă nouă a abrogat 
sau nu, total sau parţial, o normă mai veche. 

In sfîrşit, interpretarea poate fi necesară şi pentru determinarea naturii şi caracterului normei: 
este o normă imperativă sau dispozitivă, este principală sau subsidiară, formulează o regulă sau o 
excepţie de la regulă, este în conformitate cu normele cuprinse în actele juridice normative superioare 
sau nuetc. 

Interpretarea normelor juridice, prin dezvăluirea sensului normei, a conţinutului ei şi a 
voinţei exprimate în normă, permite aplicarea acesteia la cazuri concrete. Procesul practic al aplicării 
normelor juridice este, la rîndul său, piatra de încercare a justeţei interpretării şi a eficienţei normei. 

Dar uneori, interpretarea a depăşit acest rol de intermediar în procesul aplicării, avînd, cel 
puţin m privinţa deciziilor de îndrumare ale Plenului Judecătoriei Supreme, un rol de completare a 
normelor juridice, de "adîncire" a înţelesului lor, activitatea aceasta de îndrumare facîndu-ne să ne 
simţim în prezenţa acelor "cazuri limită", "de hotare", între interpretarea şi crearea dreptului. 

În aceste situaţii, prin acoperirea lacunelor legii, prin completarea ei (realizată printr-o 
interpretare extensivă a textelor), prin stabilirea unor forme mai restrînse de aplicare (care determină 
crearea unor excepţii de la regulile supuse interpretării)., instanţa supremă a ajuns să aibă un anume rol 
creator de drept, activitatea ei situîndu-se la graniţa dintre interpretarea dreptului şi crearea lui. 

Deci încă odată se poate de subliniat că interpretarea normelor juridice, adică lămurirea 
sensului exact şi complet al normelor juridice, constituie o condiţie necesară a procesului de aplicare a 
dreptului. 

Dreptul organului de aplicare de a face interpretarea normei aplicabilă a fost justificat în mod 
diferit de-a lungul timpului, iar întinderea acestui drept a variat în raport de înţelesul dat interpretării şi 
de raportul rezultatului interpretării cu voinţa legislatorului. 

În Imperiul roman lustinian declara că numai el poate interpreta legea, fapt ce a adus la 
decretarea caracterului obligatoriu al interpretării imperiale şi la interzicerea oricărei interpretări 
private. 

A fost interzisă chiar şi scrierea de comentarii ale legilor. Principiul care domina era acela că 
nu putea interpreta legea decît cel care a facut-o ("ejus est interpretari legem cujus est condere"). 

Aceasta este, de altfel, tendinţa regimurilor autoritare, despotice. Este cunoscut, spre pildă, 
faptul că la apariţia primului comentariu al codului civil francez, Napoleon ar fi exclamat: „Mon code 
est perdu!" 

în perioada de pregătire a revoluţiei burgheze franceze, teza predominantă a fost aceea a 
necesităţii respectării de către judecător a literei legii, îngrădirea posibilităţilor sale de interpretare 
"creatoare". "Judecătorii naţiunii nu sînt decît gpra care rosteşte cuvintele legii..." (Montesquieu). 
Legea era atotputernică, în ea se găseau reflectate doar trebuinţele naţiunii. 

Pe măsura dezvoltării economice, sociale plenipotenţa legii începe să fie pusă la îndoială. Se 
formează acum o imagine nouă, aceea a crizei dreptului, neputinţei legilor, a întirzierii acestora faţă de 
fapte. Ideea că dreptul de interpretare a legilor aparţine exclusiv organelor legislative - idee 
caracteristică concepţiilor iluministe - este considerată depăşită, în a doua jumătate a secolului XIX 
ştiinţa dreptului justifică teoretic posibilitatea judecătorului de a interpreta creator legile. In Germania 
şcoala "liberului drept" găseşte temeiul acestei posibilităţi "lacunele legii", pe care judecătorul are 
dreptul să le completeze. 

Codificările masive realizate pe continentul european în secolul trecut, au creat pentru 
moment iluzia lipsei de utilitate a interpretării. A apărut în timp, concepţia statică şi cea evoluţionistă a 
interpretării. Adepţii concepţiei statice susţin că sensul legii este dat pentru totdeauna în momentul 
creării ei. în acest caz schimbarea acestui sens, dintr-un motiv sau altul, s-ar putea face pe cale de 
intervenţie legislativă. Punctul de vedere evoluţionist admite extinderea şi adoptarea conţinutului legii 
pe cale de interpretare. Acesl punct de vedere susţine elasticitatea interpretării, caracterul său "liber". 

Problematica interpretării cunoaşte forme specifice de afirmare în sistemul de drept anglo-
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saxon. întrucît în acest sistem predomină ca izvor precedentul şi obiceiul, interpretarea juridică este 
relativ mai liberă. Ca izvor de drept cu o mai mică extindere, legea este interpretată restrictiv. 

În teoria clasică s-a afirmat că interpretarea avea ca scop să înlăture ambiguitatea sau 
caracterul echivoc al unor reglementări. Adepţii şcolii istorice au respins această idee, afîrmînd că 
normele clare nu au nevoie de interpretare, iar cele obscure nu se pot interpreta, în realitate, orice 
normă juridică ce urmează a fi aplicată pentru rezolvarea unui caz concret prezintă necesitatea de a fi 
interpretată pentru ca hotărîrea care se va da să se întemeieze în aşa fel pe lege, îhcît arbitrarul să fie 
cît mai redus. Organul de aplicare trebuie să individualizeze norma. Coborîrea de la generalul şi 
abstractul normei la particularul şi singularul cazului implică profesionalism şi măiestrie, pregătire 
teoretică impecabilă. 

Pe de altă parte, interpretarea reprezintă o mijlocire intre drept şi realitatea vieţii (între drept 
şi aequitas, cum spuneau romanii). Pentru acest motiv, interpretul va trebui să explice norma în 
contextul social în care acţionează. 

În lumina celor de mai de sus, rezultă că judecătorul, interpretând norma de drept, nu poate 
rămîne total exterior acesteia. Imaginea pe care o oferă Montesquieu judecătorului - ca fiinţă 
neînsufleţită, pe care n-o poate atenua nici duritatea, nici blîndeţea, nu rezistă criticii. Mai apropiată de 
realitate apare concepţia aristotelică, după care judecătorul e dreptul care trăieşte. 

Legislatorul nu poate şi nu trebuie să prevadă totul, încă la lucrările premergătoare ale 
codului civil francez, Portalis avertiza asupra periculoasei ambiţii de a voi să reglementezi şi să 
prevezi totul. "A prevedea totul este imposibil de atins. Nevoile societăţii sînt atît de extinse încît este 
imposibil pentru legislator să prevadă totul". 

Pe de altă parte, este cunoscut faptul că legislatorul lasă uneori, în mod intenţionat, zone albe 
în reglementarea relaţiilor sociale. 

Interpretarea, deci, este întotdeauna o alterare care poate fi neînsemnată în unele cazuri, şi 
violentă chiar, în alte cazuri. Dar ea există de fiecare dată, deoarece norma generală e un rezultat al 
unor cazuri individuale preexistente şi deci interpretarea se face prin mijlocirea acelei norme generale, 
cu plivire la cazul nou, care nu poate fi niciodată perfect identic cu un altul. 

 
13.2. Sursele interpretării normelor juridice 
Deşi statul este un subiect aparte de drepturi şi obligaţii, el acţionează prin trei diviziuni mari 

ale puterii de stat şi anume: puterea de a edicta dreptul (puterea legislativă), puterea de a sancţiona şi 
aduce la îndeplinire dreptul (puterea executivă) şi puterea de a asigura respectarea dreptului (puterea 
judecătorească) . 

Reafirmînd concepţia lui Montesquieu, după care singurul titular al tuturor puterilor este 
naţiunea şi ea le exercită prin delegare, prin Constituţie s-a delegat puterea legislativă Adunării 
Naţionale, puterea executivă regelui şi puterea judiciară judecătorilor. 

După proclamarea independenţei Republicii Moldova din 27 august 1991 în ţara noastră, de 
asemenea, a fost consacrată, separaţia puterilor de stat. Astfel Constituţia Republicii Moldova, art. 6, 
prevede separarea puterii de stat, în putere legislativă, executivă şi putere judecătorească. 

Atit în constituţia franceză, cît şi în celelalte constituţii, care au fost structurate pe baza 
diviziunii puterii de stat, cum este şi Constituţia Republicii Moldova, s-a căutat întotdeauna să se 
obţină un echilibru al puterilor (check and balance) prin definirea prerogativelor fiecăreia dintre puteri 
şi stabilirea raporturilor dintre ele. 

Aceasta a fost o mare problemă de drept constituţională cu care s-au confruntat actualmente 
redactorii proiectului noii Constituţii a Republicii Moldova. 

Sursele interpretării în dreptul intern sînt organele prin care se exercită puterea legislativă, 
puterea executivă şi puterea judecătorească. De aceea se poate vorbi de o interpretare legislativă, o 
interpretare executivă şi de o interpretare judecătorească. 

In afară de organele de stat, interpretarea poate fi făcută şi de alţi subiecţi. 
a) De către cetăţeni, pentru orientarea propriei conduite în conformitate cu normele juridice 

în vigoare. 
b) De către practicieni, teoreticieni, oameni de ştiinţă în domeniul dreptului. 
Aşa dar, interpretarea dreptului constituie o activitate la care participă diferite subiecte, avînd 

fiecare un scop distinct, iar soluţiile de interpretare la care ajung nu au aceeaşi importanţă şi forţă 
juridică. De la aceste considerente porneşte şi cea mai cunoscută clasificare a formelor de interpretare 
a normelor juridice şi anume interpretarea oficială şi interpretarea neoficială. 
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13.3. Felurile (genurile) interpretării normelor juridice 
În teoria dreptului interpretarea normelor juridice se clasifică în: 
a) interpretare oficială; 
b) interpretare neoficială. 
Interpretarea oficială este obligatorie şi ea mai poartă denumirea de interpretare cu forţă 

juridică. Interpretarea neoficială mai poartă denumirea de interpretare doctrinară: ea este facultativă, 
fără forţă juridică. 

A. Interpretarea oficiala este realizată de către organe de stat care au atribuţii fie în procesul 
elaborării dreptului, fie în procesul aplicării lui. 

În Moldova puterea de a edicta legile (stricto sensu) aparţine, cel puţin pentru moment, 
numai Parlamentului. In exercitarea funcţiilor sale, Parlamentul poate interpreta oricînd atit Constituţia 
şi legile constituţionale, cît şi legile ordinare pe care le adoptă. Interpretarea sa are un caracter autentic. 
Ce înseamnă o interpretare autentică? 

Atunci cînd organul emitent îşi interpretează propriul act această interpretare poartă 
denumirea de interpretare autentică, iar actul juridic ce cuprinde interpretarea are forţă juridică a 
actului interpretat. 

După cum am observat organul care a edictat sau sancţionat o normă juridică are prerogative 
de a o interpreta, fie în cuprinsul actului normativ, în care norma este inclusă, fie într-un act normativ 
care va fi adoptat ulterior. 

Spre exemplu: definiţiile date unor termeni în Codul penal sînt interpretări ale normelor 
juridice cuprinse în acest cod. Indiferent de momentul la care este făcută, interpretarea dată unei norme 
juridice de către acelaşi organ, care a edictat-o sau sancţionat-o (interpretarea autentică sau de 
autoritate) are forţa juridică a normei interpretate. 

Între forţa juridică a normei interpretative şi forţa juridică a normei interpretate există o 
echivalenţă. De aceea actul juridic interpretativ este aplicat retroactiv (ex tune) din momentul edictării, 
sau sancţionării normei juridice. 

În afară de legislativ, interpretarea poate fi efectuată şi de alte organe ale statului. 
De exemplu, în Moldova Preşedintele este şeful puterii executive. El este ales conform art. 

78 din Constituţia Republicii Moldova de către Parlamentul Republicii Moldova, în calitatea sa de şef 
el poate interpreta atit Constituţia şi legile constituţionale cît şi cele ordinare, ori de cîte ori aceasta 
este necesar pentru executarea funcţiilor sale. 

Toate organele administrative sînt părţi componente ale puterii executive. Acestea pot 
interpreta legea, fie prin acte normative inferioare, cum ar fi hotărîrile guvernului, ordinile şi 
instrucţiunile cu caracter general al miniştrilor şi secretarilor de stat, şefi ale unor instituţii centrale, fie 
prin acte cu caracter individual, pe care le emit sau săvîrşesc cu ocazia aplicării normelor juridice la 
situaţii individuale. Este înţeles că legea (stricto sensu) trebuie respectată în ambele forme de 
interpretare administrativă. 

Acest gen de interpretare constituie o interpretare legală sau generală, iar actul normativ 
interpretativ, după cum s-a vorbit mai sus, va face corp comun cu actul interpretat (aplicîndu-se, deci, 
retroactiv). 

Observăm faptul că acest gen de interpretare oficială nu se înscrie propriu zis în limitele 
procesului de aplicare (nu este un moment nemijlocit al aplicării normei juridice), deşi nu se poate 
afirma că el este complet desprins de acest proces, că nu are legătură cu aplicarea. Interpretarea, în 
acest caz, constituie o premisă a bunei aplicări a normelor juridice prin faptul că dă explicaţie corectă 
înţelesului, scopului şi finalităţii unui act emis anterior. 

Deci, după cum vedem, interpretarea legală, generală se realizează prin acte normative 
aparţinînd legislativului sau executivului. Autorul ei poate fi organul emitent ăl actului supus 
interpretării sau un organ ierarhic superior. Interpretarea generală sau legală este reclamată de situaţia 
în care o dispoziţie sau o prevedere dintr-un act normativ este neclară sau confuză. Interpretarea legală 
a legilor revine numai parlamentului. Celelalte organe ale statului, neputînd adopta acte normative prin 
care să dea interpretare general obligatorie legilor, emit, însă, acte normative în temeiul şi pentru 
aplicarea legilor. 

Referitor la efectele temporare ale interpretării, trebuie încă o dată reţinut faptul, că actul de 
interpretare are şi efect retroactiv; el intră în vigoare de la o dată ce prevede adoptarea sa şi care 
marchează perioade de timp pînă la data intrării în vigoare a actului interpretat. Totodată, actul de 
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interpretare creează efecte şi pentru viitor; situaţiile ce vor fi rezolvate ulterior se vor baza pe 
interpretarea dată între timp. 

De asemenea interpretarea poate fi concretă (cauzală sau Judiciară), fiind făcută de organele 
de aplicare a dreptului cu prilejul soluţionării unei cauze concrete, a unui anumit caz sau speţă şi care 
are caracter obligatoriu numai pentru acea cauză. 

Subiectele acestei interpretări sunt toate organele de stat care aplică dreptul, deoarece această 
activitate presupune întotdeauna lămurirea sensului normei juridice ce urmează a fi aplicată, iar 
rezultatul interpretării este cuprins în conţinutul, în redactarea actului de aplicare. 

Organul de aplicare, avînd de soluţionat o cauză, după ce stabileşte cu maximă atenţie 
circumstanţele cauzei, califică juridic cauza şi în vederea emiterii actului de aplicare (o hotărîre 
judecătorească sau un act administrativ), procedează la interpretarea normei juridice selecţionate, 
pentru a emite un act de aplicare legal. Interpretarea dată are forţă juridică (este obligatorie) pentru 
cauza respectivă şi faţă de participanţii la această cauză, această hotărîre (dacă este vorba de o hotărîre 
judecătorească) are putere de lucru judecat. 

De aici rezultă că interpretarea cauzală se caracterizează prin: 
- aplicabilitate limitată doar la un raport juridic determinat; 
- obligativitatea ei numai în şi pentru situaţia soluţionată; 
- neobligativitatea ei pentru alte organe şi pentru împrejurări similare şi nici^pentru aceeaşi 

autoritate într-o împrejurare identică. 
In concluzie se poate de menţionat, că între interpretarea general -obligatorie şi cea cauzală 

există o deosebire principială. 
În cadrul primei forme general - obligatorii, interpretarea capătă o valoare de sinestătătoare şi 

este făcută cu scopul de a lămuri sensul unei norme, nefiind condiţionată de necesitatea soluţionării 
concomitente a unei cauze concrete, în situaţia interpretării cauzale, dimpotrivă interpretarea, este doar 
un mijloc pentru soluţionarea unei cauze concrete. De aceea, aici nu avem, de fapt, un act de 
interpretare, ci un act juridic de aplicare dat în temeiul unei norme juridice al cărei conţinut a putut fi 
dezvăluit în urma unui efort mai mult sau mai puţin complex, de interpretare. 

B. Interpretarea neoficială a normelor juridice, poartă şi denumirea de interpretare 
facultativă, doctrinară, întrucît ea este cuprinsă, de obicei, în operele ştiinţifice (în doctrină), efectele 
sale nefiind obligatorii. 

între modalităţile interpretării neoficiale distingem următoarele genuri : 
-doctrinară; 
- oficioasă şi 
- comună. 
Interpretarea doctrinară, obţinută în cercetarea riguroasă a instituţiilor juridice, este 

întemeiată pe argumente ştiinţifice. Valoarea acestei interpretări este în funcţie de puterea 
argumentelor ştiinţifice pe care se sprijină, cu alte cuvinte, ea se bucură numai de o autoritate 
ştiinţifică şi nu juridică. 

Interpretarea oficioasă, o altă modalitate de interpretare neoficială a normelor juridice, deşi 
tot nu are efecte obligatorii, rezultă din opiniile unor conducători de organe de autoritate publică, ale 
funcţionarilor şi deputaţilor sau ale altor persoane oficiale, opinii exprimate cu prilejul dezbaterilor 
proiectelor de acte normative etc. Interpretarea oficioasa rezultă şi din opiniile unor jurişti (procurori, 
avocaţi, jurisconsulţi) asupra unor probleme de drept apărute în procesele judiciare la care participă. 

Aşa, de exemplu, interpretarea facultativă, oficioasă se găseşte în activitatea avocatului, 
analiza cauzei pe care o reprezintă puţind fi luată In consideraţie de către organul de aplicare, sau 
puţind fi respinsă (atît acceptarea, cît şi respingerea interpretării avocatului netrebuind a fi motivate de 
către judecător). Organul de aplicare dă propria sa interpretare normei juridice, interpretare care 
constituie suportul intelectual al deciziei sale. 

Interpretările provenind de la factorii amintiţi prezintă o anumită valoare pentru organele 
care elaborează sau aplică dreptul deoarece ele evidenţiază şi clasifică diferite sensuri ale 
reglementărilor în vigoare şi semnificaţia lor pentru cazul concret. Organul de stat şi' le poate însuşi, în 
funcţie de prerogativele sale, pe cale normativă sau prin acte individuale, asigurînd astfel şi 
recunoaşterea juridică a interpretării oficioase. 

Interpretarea neoficială cuprinde şi acea formă aparte care este interpretarea comună a 
dreptului, realizată de cetăţeni, de mass-media, de factorii politici etc. Ea corespunde nivelului culturii 
şi educaţiei juridice şi constă în opinii despre dreptul existent, despre aplicarea şi perfecţionarea sa. 
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13.4. Metodele de interpretare a normelor juridice 
În realizarea interpretării, organul de aplicare întrebuinţează o serie de metode, prin 

intermediul cărora el reuşeşte să stabilească, în interesul soluţionării cauzei, sensul exact al normei, 
efectele şi scopul regulii. 

Metodele de interpretare constau în construcţii logice, metode de lucru şi principii generale, 
care au fost acceptate, în practica organelor de aplicare a legii, ca mijloace pentru identificarea voinţei 
legislatorului, cît priveşte conţinutul şi finalitatea normei juridice interpretate. 

Ele sînt de obicei, denumite metode sau procedee de interpretare. Teoria juridică este de 
multă vreme preocupată de stabilirea şi clasificarea metodelor de interpretare. 

În general se admite existenţa următoarelor metode: 
A Metoda gramaticală (interpretarea ad. literam). 
B. Metoda sistematică (interpretarea în sistem, adică prin plasarea normei în cadrul 

sistemului de reglementare respectiv). 
C. Metoda istorică (interpretarea istorică, sau prin raport la contextul istoric în care 

norma a fost adoptată). 
D. Metoda logică (interpretarea logică relevă raţio logis şi mens legis). 
E. Metoda teleologică (interpretarea după scop, urmăreşte găsirea sensului actului 

normativ prin desprinderea finalităţii actului respectiv, a interesului protejat, urmăreşte să pună în 
lumină scopul legii). 

 
A. Metoda gramaticală (interpretarea ad literam). 
Metoda gramaticală, are ca obiect stabilirea sensului comandamentului cuprins în norma 

juridică prin analiza gramaticală (sintactică şi morfologică) a textului normei juridice. 
Interpretul trebuie să stabilească sensul cuvintelor, modul de folosire a acestora în text. 
De multe ori legislatorul defineşte chiar în conţinutul actului normativ sensul unor cuvinte 

sau expresii, dă definiţii unor instituţii, cazuri în care sarcina interpretului este sensibil uşurata. 
În interpretarea gramaticală organul de aplicare urmăreşte şi modul de îmbinare a cuvintelor 

în propoziţii şi fraze precum şi sensul unor conjuncţii. Spre exemplu, o anumita concluzie trage 
interpretul din faptul că în textul normei juridice legislatorul utilizează conjuncţia "şi", o altă concluzie 
dacă legea foloseşte conjuncţia "sau". Dacă textul spune că o faptă se pedepseşte cu închisoare de la... 
la.... şi confiscarea averii, ori că o faptă se pedepseşte cu închisoare sau amendă penală. Vom fi într-un 
asemenea caz în faţa unei pedepse cumulative sau a unei pedepse alternative. 

Interpretarea gramaticală este angajată şi în clasificarea terminologiei juridice folosite, în 
legătură cu care se disting trei categorii de noţiuni: 

1. cele care au înţelesul propriu limbajului şi care alcătuiesc fondul de bază al lexicului 
textelor normative (noţiuni precum soţ, copil, minor, ascendent, descendent, etc.); 

2. noţiunile care au un înţeles deosebit în limbajul juridic cu toate că aparţin limbajului 
comun (de exemplu, noţiunea de "teritoriu", desemnînd în limbajul obişnuit o suprafaţă a uscatului, are 
în accepţiunea juridică a teritoriului naţional o sferă mai largă, incluzînd, pe lîngă sol şi subsol, şi 
apele interioare, marea teritorială şi spaţiul aerian); 

3. noţiunile care primesc sensuri diferite de la o ramură de drept la alta (precum noţiunea de 
"familie"), desemnînd în dreptul familiei soţii sau părinţii şi copiii lor minori, iar în legislaţia civilă 
locativă, pe lîngă acestea, şi persoanele care convieţuiesc ori se află în întreţinere sau îngrijire . 

întrucît orice interpretare a unei norme juridice începe cu lectura textului, în care aceasta a 
fost exprimată, se poate afirma că procesul de interpretare, oricît de complex ar fi el, începe, 
întotdeauna, cu interpretarea ad literam. Mai mult, este de presupus că în marea majoritate a cazurilor, 
interpretarea normelor juridice este redusă la acest procedeu de interpretare, în special atunci cînd 
juriştii nu participă la acest proces. 

 
B. Metoda sistematică 
Această metodă de interpretare nu se rezumă la examinarea normei juridice numai în 

contextul actului normativ în care este cuprinsă. Ea cere ca norma să fie interpretată în întregul context 
al ramurii de drept căreia îi aparţine sau chiar a întregului sistem de drept din care face parte actul 
normativ respectiv. 

Necesitatea aplicării procedeelor sistematice de interpretare decurge din legătura 
indisolubilă, sistematică dintre elementele componente ale dreptului dintr-un stat, care, cum s-a mai 
arătat, nu constituie o simplă însumare de norme, ci o unitate alcătuită din părţi interdependente. 
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În acest fel, nici o normă de drept nu poate fi înţeleasă dacă este ruptă de celelalte norme: 
normele din partea specială a codurilor de normele şi principiile din partea generală a acestora, 
normele ramurilor de drept de normele constituţionale etc. 

Utilitatea acestei metode este şi mai evidentă în cazul normelor incomplete, adică a normelor 
de trimitere, de referire şi în alb, care îşi capătă conţinutul deplin numai prin adăugarea realizată pe 
calea interpretării. 

Prin interpretarea în sistem a normei juridice, aceasta este raportată nu numai la alte norme 
juridice concrete aparţinînd aceleiaşi ramuri sau diviziuni a dreptului, dar şi la principiile generale ale 
acelei ramuri sau diviziuni. Prin această ultimă referire, se va stabili dacă norma juridică reprezintă 
într-adevăr o expresie concretă (sau o ilustrare) a principiului general sau reprezintă, din contra, o 
excepţie de la acest principiu. 

C. Metoda istorică 
Interpretarea istorică constă în stabilirea sensului adevărat şi deplin al normelor juridice, 

recurgîndu-se la cercetarea condiţiilor istorice, social-politice, care au determinat adoptarea unui act 
nnormativ şi, în funcţie de aceste condiţii, prin determinarea scopurilor urmărite de acest act. 

Aplicarea metodei istorice reclamă studiul izvoarelor documentare, a materialelor 
pregătitoare ale adoptării actului normativ, a expunerii de motive şi discuţiilor ce s-au purtat cu ocazia 
dezbaterii proiectului de lege, amendamentele propuse etc. 

(Amendamentele, care au fost respinse, ar putea identifica, spre exemplu, acele aspecte ale 
relaţiei sociale reglementate de norma juridică pe care legislatorul nu a voit să le includă în textul 
normei. Cu alte cuvinte norma interpretată s-ar putea dovedi a avea, în realitate, un conţinut mai 
restrîns decît acela pe care-1: putea sugera limbajul general, care a fost folosit în redactarea ei). 

Uneori informaţiile necesare pentru stabilirea cauzelor şi scopurilor elaborării unui act 
normativ sunt descrise în partea introductivă a actului normativ, în preambul. 

D. Metoda logică 
Metoda logică de interpretare constă în utilizarea regulilor logicii formale şi a sistemului de 

argumente pe care se sprijină pentru stabilirea înţelesului unei norme. 
Cu toate că orice procedeu de interpretare cuprinde "o interpretare logică", există, totuşi, o 

seamă de raţionamente, de judecăţi folosite în procesul interpretării normelor care, întemeindu-se 
îndeosebi pe regulile logicii formale şi nefiind condiţionate de celelalte procedee de interpretare, pot fi 
considerate c'fc procedee pur logice ale interpretării. 

Metoda logică nu este o metodă adăugată celorlalte. Scopul ei este altul. Ea nu se pronunţă 
nemijlocit asupra valorii de adevăr şi, deci, asupra conţinutului, ci asupra corectitudinii logice a 
desfăşurării argumentaţiei, de aici, asupra coerenţei formale a gîndirii care stă la baza actului normativ. 

Distingem următoarele reguli «de principiu, "argumente", folosite mai frecvent în 
interpretarea logică 

- argumentul "ad - absurdwti", ceea ce în logică poartă denumirea de demonstraţie indirectă, 
constă în stabilirea tezei de demonstrat prin infirmarea tezei care o contrazice, ceea ce în matematică 
se numeşte "reducerea la absurd" şi implică efectuarea a două operaţii: 

- presupunerea că teza (soluţia) contrară ar fi adevărată; 
- dovedirea falsităţii acesteia. 
în acest caz interpretul demonstrează că orice altă interpretare dată textului normei juridice, 

în afară de cea oferită de el, conduce la concluzii contrare legii. 
- argumentul "per - a contraria" se bazează pe legea logică a terţului exclus (terţium non 

datur). Acest argument pleacă de la premise că în cazul noţiunilor contradictorii, care se neagă una pe 
alta, doar una poate fi adevărată, cealaltă este falsă, o a treia posibilitate nu există (qui dicit de uno 
negat de altera). 

- argumentul "a majori ad minus" (cine poate mai multe poate şi mai puţin), este un silogism. 
- argumentul "a fortîori" constă în aceea că raţiunea aplicării unei norme este şi mai 

puternică într-o altă ipoteză decît acea indicată expres în norma respectivă. 
- argumentul "a pari" se întemeiază pe raţionamentul că pentru situaţii identice să se 

pronunţe soluţii identice (ubi eadem ratio, ibi idemjus). 
Organul de aplicare (judecătorul sau organul administrativ) trebuie să observe în activitatea 

sa textul legii, litera sa, dar şi spiritul său. Lui nu-i este îngăduit să facă distincţii acolo unde legea nu 
distinge. O asemenea conduită este reţinută în principiul: ubi lex non distinguit, nee nos distinguere 
debemus. 

E. Metoda teleologică sau după scop, urmăreşte găsirea sensului actului normativ prin 
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desprinderea finalităţii actului respectiv, a interesului protejat. 
Norma juridică are nu numai un conţinut, care este compus din părţile ei constitutive 

(ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea) dar şi finalitate sau scop. Ea a fost edictată sau, respectiv, 
sancţionată, pentru atingerea unor obiective politice, economice sau morale specifice. Metoda 
teleologică este foarte aproape de metoda istorică. 

Diferenţa principală constă în aceea că, interpretarea istorică are în vedere realitatea dată în 
momentul edictării sau sancţionării normei juridice, pe cînd interpretarea teleologică are în vedere 
obiectivele urmărite de legiuitor. 

F. Analogia (Rezolvarea unei cauze pe bază de analogie) 
Atunci cînd organul de aplicare, soluţionînd o cauză, nu găseşte o noimă corespunzătoare, el 

face fie apel la o normă asemănătoare (analogia legis) fie la principiile de drept (analogia juris). 
în dreptul roman situaţia judecătorului era mai favorabilă. Atunci cînd el nu găsea soluţia în 

normă, pronunţa sub jurămînt o formulă: rem sibi non liquere (afacerea nu e lămurită). 
în dreptul modern judecătorul nu mai poate proceda astfel. Cu alte cuvinte judecătorul 

trebuie să dea o soluţie chiar şi atunci cînd constată o lacună în drept. El va trebui să aplice prin 
analogie o altă normă juridică la situaţia de fapt cu care s-a confruntat. Această regulă este dictată de 
interesele ordinii publice şi de autoritatea justiţiei. 

Analogia legii reprezintă procedeul prin care, atunci cînd lipseşte norma care să 
reglementeze cazul dat, se utilizează acea normă care priveşte un caz asemănător. 

Analogia dreptului se prezintă ca un procedeu de soluţionare a unei situaţii pentru care, 
nedispunîndu-se de nici un text normativ, se apelează la principiile dreptului, care formează acel ideal 
de raţiune şi justiţie care stă la baza dreptului pozitiv. 

Analogia dreptului (analogia juris) este reglementată expres în unele coduri. Astfel Codul 
civil italian menţionează că "ultima ratio" suit principiile generale ale dreptului. Codul civil elveţian 
statuează în art. l că "judecătorul în asemenea cazuri va hotărî ca şi cum ar fi "legislator". Codul civil 
francez, cel german, cel român obligă doar pe judecător să se pronunţe cînd legea este neclară. 

Trebuie precizat de la început că analogia nu poate fi aplicată m trei categorii de situaţii : 
1. Prima este a pedepselor prevăzute în codul penal. Aici funcţionează principiul legalităţii 

incriminării (nullum crimen sine lege) şi principiul legalităţii pedepsei (nulla poena sine lege), după 
care nici o faptă nu poate fi pedepsită decît dacă ea a fost, în mod expres, determinată de o normă 
juridică. 

2. O a doua categorie de situaţii este aceea a excepţiilor pe care legislatorul le poate prevedea 
la o normă juridică. Principiul universal este ca "exceptiones strictisiima interpretatione sint" 
(excepţiile sînt de strictă interpretare). 

3. A treia categorie este acea a prezumţiilor legale absolute: prezumtiones strictissima 
interpretatione sint (prezumţiile sunt de strictă interpretare). 

Analogia legii şi analogia dreptului trebuiesc astfel folosite, încît să se evite încălcarea legii 
şi arbitrariul. Apelul la prevederile Constituţiei, la spiritul ei, reprezintă un demers necesar. Folosirea 
analogiei se face cu titlu excepţional. De aceea, soluţia dată are putere juridică numai în situaţia 
respectivă şi exclusiv asupra părţilor implicate. 

Norma creată prin deducţie da către organul ce o şi aplică nu dobîndeşte în actul de 
soluţionare calitatea de izvor de drept; ea este creaţia exclusivă a conştiinţei juridice a celui care aplică 
dreptul, creaţie care se fundamentează în principiile şi valorile juridice, dar care nu subzistă decît prin 
actul unicei sale folosiri. 

 
13.5. Rezultatele (limitele) interpretării normelor juridice . 
Din punctul de vedere al rezultatelor (limitelor) interpretării normelor juridice, interpretarea 

poate fi: 
a) literală; 
b) extensivă; 
c) restrictivă. 
a) Interpretarea literală ("arf literam sau interpretaţio declarativa ) se realizează atunci cînd 

organul de aplicare constată că textul normei juridice coincide deplin conţinutului raporturilor sociale 
pe care le reglementează. In acest caz se spune că legea este limpede, organul de aplicare neavmd decît 
sarcina s-o aplice, întrucît textul corespunde conţinutului normei, voinţei legislatorului. 

în urma interpretării normei juridice prin metodele amintite, organul de aplicare poate ajunge 
însă şi la concluzia că textul normei juridice este mai larg, sau dimpotrivă, mai restrîns decît sfera 
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relaţiilor sociale reglementate, în aceste cazuri se realizează o interpretare extensivă (interpretaţio 
extensiva) sau o interpretare restrictivă (interpretaţio restrictiva). 

b) Interpretarea extensivă lărgeşte conţinutul normei în raport cu formularea ei textuală, ea 
stabileşte că voinţa legislatorului are de fapt un caracter mai cuprinzător în raport cu prevăzut în 
libertatea primară a normei 

în cauză. 
c) Interpretarea restrictivă este acel rezultat al interpretării care restrînge conţinutul real al 

normei în raport cu formularea textului ei, formulare dovedită ca fiind prea largă. 
în ambele sale forme (extensivă şi restrictivă) interpretarea ne dovedeşte existenţa unei 

relative nepotriviri între textul normei juridice şi conţinutul său, prin referire la sfera relaţiilor sociale 
pe care le vizează conţinutul reglementator al normei. 

 
 

PRELEGEREA A PAISPREZECEA 
„Fără drepturile subiective 

care intră în joc graţie contingentelor 
vieţii şi graţie finalităţilor omeneşti 
dreptul obiectiv n-arfi decît o sumă 

de enunţuri anodine, sterpe... Dreptul 
obiectiv are o raţiune de a fi: 
consacrarea şi apărarea ceha 

subiectiv. Cel subiectiv are şi el una: 
viaţă socială şi (în ultima analiză) 

viaţa spirituală". 
(E. Speranţia) 

RAPORTUL JURIDIC 
14.1. Premisele şi definiţia raportului juridic . 
Ca sistem al normelor juridice, dreptul nu este un scop în sine. El are menirea de a 

reglementa conduita oamenilor în relaţiile interindividuale şi în planul vieţii sociale, în conformitate cu 
interesul general şi valorile admise, în relaţiile lor reciproce, normate juridic, oamenii trebuie să se 
comporte după prescripţiile normelor juridice. 

Această comportare se concretizează în stabilirea şi îndeplinirea unor drepturi subiective şi a 
obligaţiilor anexate acestor drepturi, astfel încît relaţiile dintre oameni iau forma specifică a 
raporturilor sau relaţiilor juridice. 

Spre deosebire de raporturile politice şi morale care îşi extrag conţinutul din impactul 
normelor politice ori etice asupra» conduitei umane, raporturile juridice iau fiinţă prin acţiunea 
dreptului. Prescripţiile normative, exprimate în mod general, impersonal, se materializează în raporturi 
juridice determinate: participanţii devin purtători sau titulari ai unor drepturi şi, corelativ, obligaţii 
juridice . 

Mecanismul reglementării prin norme juridice a vieţii sociale pune în lumină aspecte dintre 
cele mai variate ale influenţei dreptului asupra societăţii, în acelaşi timp, însă, rolul dreptului nu poate 
fi limitat doar la această influenţă teoretică, în ultima sa esenţă dreptul înseamnă viaţă. Ca expresie a 
unui sistem de valori, dreptul garantează ordinea, stabilitatea socială, siguranţa juridică. 

Pătrunzând ţesătura raporturilor mterumane, studiul raporturilor juridice, subliniază faptul, că 
înainte de toate acestea sînt nişte raporturi sociale, în care oamenii intră în vederea îndestulării 
trebuinţelor lor variate, raporturi de cooperare şi existenţă. 

Dreptul, după cum vedem, îşi realizează vocaţia de organizator şi disciplinator al vieţii 
sociale nu numai prin intermediul normelor, dar şi al raporturilor pe care le creează. Raporturile 
juridice nu pot fi în nici un fel desprinse de realitatea juridică, nu pot fi rupte de realitatea socială în 
ansamblul componenţelor sale. 

Pentru ca un raport juridic să poată apare şi să se desfăşoare este nevoie de existenţa vxust 
premise, în general se consideră că aceste premise sînt: 

- Norma juridică; 
- Subiectele de drept (premise generale, abstracte); 
- Faptele juridice (premisă specială, sau concretă) . 
Norma juridică reprezintă principala premisă a raportului juridic întrucît ea va determina atit 
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capacitatea juridică a celor ce participă la un raport, va determina conţinutul acestui raport, va descrie 
şi împrejurările care declanşează un raport juridic. Rolul normei juridice este atit de mare îhcît uneori, 
raportul juridic este definit ca o "normă juridică în acţiune". Pînă la un punct această caracterizare este 
exactă, ţine cont de realităţi, deoarece raportul juridic apare ca modalitatea esenţială de realizare a 
normei juridice, dar nu şi singura, pentru că dacă marea majoritate a normelor juridice se realizează 
prin crearea şi desfăşurarea unor raporturi juridice, există şi norme juridice care îşi: realizează menirea 
fără crearea nemijlocită a unui raport juridic. 

Normele la care se face referire în acest caz sînt cele cu caracter şi conţinut prohibitiv. 
Menirea acestor norme, sarcina lor fundamentală nu este, deci, crearea de raporturi juridice, ci 
abţinerea de la săvîrşirea unor fapte ce ar putea să lezeze drepturi şi interese. 

Apariţia raportului juridic este, în acest caz, rezultatul nerespectării normei, al încălcării 
interdicţiei. Legislatorul a dorit să vadă această normă realizată nu prin crearea raportului juridic de 
constrîngere, ci prin respectarea conduitei prescrise, a abţinerii de la acţiunile prohibite. 

Fără crearea şi desfăşurarea nemijlocita a unor raporturi juridice se realizează şi unele norme 
de drept constituţional, care consacră drepturi şi libertăţi fundamentale (libertatea cuvîntului, a presei, 
a întrunirilor, inviolabilitatea persoanei ş. a. m. d.) 

în literatura de teoria dreptului s-a mai subliniat şi faptul că în situaţii determinate pot să 
apară raporturi de drept şi în lipsa unei norme juridice. 

Este vorba de funcţionarea instituţiei analogiei, cînd judecătorul soluţionează un caz nu pe 
baza unei norme, ci în temeiul unui principiu de drept . 

în oricîte ipostaze nu s-ar prezenta mecanismul complex al influenţei dreptului asupra 
comportamentului uman, trebuie să se recunoască faptul că forma esenţială a acestei influenţe o 
constituie crearea şi desfăşurarea unor raporturi juridice. 

Raporturile juridice constituie modalitatea cea mai frecventă prin care energia normelor de 
drept se întrupează în viaţi 

în ansamblul premiselor ce condiţionează raportul juridic, norma juridică exercită rolul 
fundamental. Celelalte premise - subiectele de drept, faptele juridice - se află, la rîndul lor, în strînsă 
interdependenţă cu norma juridică. 

în cele mai multe cazuri, raportul juridic ia naştere, se modifică ori încetează, numai dacă 
intervine un fapt juridic care să provoace acţiunea normei, fapt care împreună cu norma însăşi 
reprezintă premisele ori condiţiile raportului juridic. 

în lucrările de specialitate , raportul juridic este definit ca o relaţie socială, ideologică, o 
relaţie individualizată, reglementată de norma de drept, apărată de stat şi caracterizată prin existenţa 
drepturilor şi obligaţiilor juridice. 

Definiţia raportului juridic trebuie să ţină cont de existenţele oricărei definiţii, dar în primul 
rînd, că raportul juridic este o relaţie socială. 

Raportul juridic, ca relaţie socială, face parte dintr-un sistem de legături de contacte sociale, 
care defineşte individul ca fiinţă socială. Nefiind un simplu homo faber (fiinţă producătoare), ci un 
homo sapiens (fiinţă cugetătoare) omul îşi gîndeste viitorul şi îşi defineşte existenţa în funcţie de un 
proiect. Ca participant la relaţiile sociale el este făuritor de istorie şi poartă din plin răspunderea pentru 
actele sale. 

Ceea ce separă raportul juridic de toate celelalte raporturi sociale îl constituie faptul, că 
această legătură sociala este reglementată de o normă specifică, normă de drept, şi care este apărată pe 
cale statală, prin constrîngere. 

Faţă de aceste împrejurări putem defini raportul juridic ca un. raport social, constituit pe baza 
normelor Juridice în vigoare, în care participanţii (subiectele) apar ca titulari de drepturi şi obligaţii, 
drepturi ce pot fi realizate la nevoie cu ajutorul organelor de stat. 

 
14.2. Trăsăturile raportului juridic 
Spre deosebire de normele de drept, care promovează valori juridice ce trebuie sau urmează 

să se realizeze în relaţiile umane., raporturile juridice ţin de sfera relaţională, faptică a juridicului. 
Raporturile juridice comportă anumite caracteristici: 
A. Raportul juridic este un report social 
Raportul juridic se stabileşte întotdeauna între oameni, fie între persoane fizice, fie între 

acestea şi organele statului, sau între organele statului. Ca raport social, raport dintre oameni, raportul 
juridic coexistă cu ansamblul raporturilor social-economice, politice etc. 

Dacă nu orice relaţie socială este un raport juridic (pentru că acesta din urmă are un conţinut 
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conferit de normele juridice), totuşi orice raport juridic este cu necesitate o relaţie socială (fiind o 
relaţie între oameni). 

Chiar şi în situaţia în care unele raporturi se referă la lucruri, ele nu încetează să fie relaţii 
intre oameni, în raporturile juridice de proprietate, de exemplu, nu stau faţa în faţă oamenii ca 
proprietari şi obiectele asupra cărora poarta proprietatea, aici este un raport juridic între oameni cu 
privire la lucruri. 

Societatea însăşi este un produs al interacţiunii oamenilor, un sistem de relaţii aflate în 
permanentă dezvoltare. 

Omul nu acţionează nici odată ca un sistem izolat, el acţionează într-un sistem de relaţii într-
o ambianţă socială dată. Desfăşurarea relaţiilor sociale reglementate de normele juridice m 
conformitate cu prevederile acestora dă naştere unei ordini sociale specifice - ordinea juridică, parte 
componentă a ordinii sociale. 

"Orice raport de drept, - nota eminentul profesor francez Saleilles, - tinde la un scop 
social...". Imbrăctnd haina juridică, raportul social îşi compune o figură aparte, se bucură de un 
tratament special, dobîndeşte chiar o calitate specifică, urmare a legăturii deosebite ce menţin alături 
participanţii. 

B. Raportul juridic are un caracter ideologic în timp ce relaţiile economice ca relaţie 
materială se formează între oameni, dar independent de voinţa lor, avînd în caracter obiectiv, 
raporturile juridice se integrează în aceeaşi categorie cu relaţiile politice, morale sau religioase, a căror 
formare este condiţionată de momentul subiectiv, ai exprimării voinţei. 

Ele sînt raporturi care, formate conştient, au un caracter subiectiv, manifestîndu-se ca 
raporturi nemateriale ideologice. 

Dimensiunea ideologică specifică raporturilor juridice constă în faptul că ele sînt 
reglementate prin intermediul normelor juridice care exprimă voinţa legislatorului, ea însăşi este o 
expresie adecvată a voinţei generale, inevitabil determinată de interese şi ideile majorităţii. 

în comparaţie cu norma de drept care poate păstra aparentele caracterului democratic chiar şi 
atunci cînd exprimă o voinţă de stat antidemocratică, raportul juridic reflectă mai adecvat conţinutul şi 
caracterul democratic sau nedemocratic al sistemului juridic ce funcţionează în societate la un moment 
dat. în relaţia juridică concretă şi în modul de realizare a dreptului se evidenţiază contradicţia dintre 
conţinut şi formă, dintre spiritul şi litera legii. 

C. Raportul juridic este un raport voliţional 
Fiind un raport între oameni, raportul juridic este un raport de voinţă. Oamenii intră în 

raporturi sociale în vederea satisfacerii trebuinţelor lor. Raportul juridic nu este un simplu raport dintre 
doi sau mai mulţi participanţi la viaţa socială. 

Singură, voinţa subiecţilor este insuficienţă, este nevoie ca această voinţă să se exprime in 
conformitate cu voinţa de stat. Ca raport cu caracter voliţional, raportul juridic este terenul pe care se 
intflnesc doua voinţe: voinţa statului, exprimată în norma de drept, care consfinţeşte drepturile şi 
obligaţiile participanţilor şi voinţa subiectelor, în acest sens literatura juridică clasifică raporturile 
juridice în raporturi prin care se realizează dispoziţia normelor juridice şi raporturi prin care se 
realizează sancţiunea normelor juridice. 

în manifestarea caracterului voliţional al raportului de drept trebuie să se ţină cont de ramura 
de drept în care participă subiecţii raportului juridic. Astfel, în domeniul dreptului civil, al familiei, al 
muncii etc., majoritatea raporturilor se nasc pe baza actului de voinţă individual, în încheierea unui 
raport juridic de căsătorie, spre exemplu, determinantă este voinţa părţilor de a încheia acest raport 
juridic. Această voinţă va fi valabilă (legală) numai in condiţiile prevăzute de lege, în îndeplinirea 
acestor condiţii. In caz contrar, căsătoria nu va fi încheiată. 

în alte ramuri de drept - dreptul administrativ, financiar, penal ş.a.m.d.-esenţială este voinţa 
de stat, exprimată în norma de drept. Atunci cînd un organ fiscal stabileşte un impozit unui oarecare 
subiect, el este obligat să facă acest lucru fără a-1 consulta. Naşterea acestui raport se face la iniţiativa 
organului fiscal, în desfăşurarea raportului juridic, subiectele au apoi drepturi şi obligaţii reciproce 
(subiectul care plăteşte impozitul are dreptul să ceară stabilirea unui impozit conform prevederilor 
legale). 

Corelaţia dintre voinţa generală şi cea individuală în stabilirea drepturilor şi obligaţiilor 
reciproce ale subiectelor prezintă, aşa cum am menţionat, nuanţe diferite în raport de ramura de drept. 
Fie că este vorba de normele cucaracter permisiv, care dau posibilitatea subiectelor să-şi aleagă 
conduita, fie că este vorba de normele imperative, care obligă la o anumita conduită, împletirea voinţei 
generale de stat cu cea individuală, a participanţilor la viaţa sociala, reprezintă o cale importantă prin 
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intermediul căreia se pune în mişcare mecanismul influenţării prin norma juridică a conduitei umane, 
în acest fel, raportul juridic ne apare, mai întîi, ca un rezultat al reglementării prin norma de drept a 
relaţiilor sociale, m care drepturile şi obligaţiile participanţilor sînt consfinţite, prin voinţa statului, iar 
mai apoi, ca o relaţie în care se exprimă şi voinţa participanţilor, care sînt purtători ai acestor drepturi 
şi obligaţii juridice. 

In procesul determinării drepturilor şi obligaţiilor acţionează voinţa individuală a subiectelor. 
D. Raportul juridic este un raport valoric. 
Importanţa studierii noţiunii şi trăsăturilor raportului juridic se evidenţiază şi în planul 

axiologiei juridice, într-adevăr, în raporturi juridice îşi găsesc concretizarea valorile esenţiale ale 
societăţii. 

Valorile se afirmă şi trăiesc nu în sfera societăţii, ci, dimpotrivă, în dinamismul circulaţiei lor 
în societate. Desfăşurarea vieţii în conformitate cu normele de drept (ordinea de drept) constituie un 
mijloc important de realizare a acestor valori. 

Valoarea nu e produsul unei minţi individuale; nu există un făcător de, inventator al valorii 
de cinste, de bine, de rău etc., aşa cum există un autor al cazanului cu aburi, al locomotivei etc. 
Valorile dobîndesc realitate prin efortul cognitiv şi evaluativ al comunităţii omeneşti, ele au caracter 
social şi valabilitate socială. 

Raporturile juridice - fie cele mai numeroase prin care se realizează dispoziţiile normelor de 
drept, fie cele mai restrînse prin care se realizează sancţiunile normelor de drept - pot fi caracterizate 
ca instrumente de transmitere a conţinutului valoric al normelor de drept în planul relaţiilor sociale 
concrete şi reale. 

Purtătoare de valori sînt faptele cuiva în măsura în care, coordonate cu ale altuia şi sau 
conform unor norme de drept, dau naştere unor raporturi sau situaţii reale. 

E. Raportul juridic este o categorie istorică 
Nefiind un simplu raport social în care se exprimă doar voinţa liberă a participanţilor la 

relaţiile sociale, ci un raport reglementai de o normă de drept, raportul juridic poartă atit în conţinutul 
său, cît şi în forma sa, amprenta voinţei sociale care se exprimă în norma juridică ce dirijează acest 
raport. Fiecare tip de organizaţie socială generează raporturi juridice (ca şi forme de administraţie) 
proprii . 

Astfel, în dreptul privat roman, sclavul era trecut în rîndul bunurilor. Stăpînul avea asupra 
sclavului dreptul de viaţă şi de moarte (ius vitae nicisgue). 

Mai tîrziu, în dreptul medieval, nobilimea nu mai avea drept de viaţă şi de moarte asupra 
ţăranului şerb, dar diferitele dependenţe (consfinţirea juridică a legăturii de pămînt a ţăranului, rentele 
ş. a. m. d.) restrîngeau posibilităţile participării acestuia la raporturile juridice. 

Observăm, deci, că în orice societate existenţa diferitor raporturi juridice are la bază un tip 
aparte de relaţii sociale. 

Tipul raporturilor juridice în decursul istoriei variază, se schimbă şi se dezvoltă în directă 
legătură cu evoluţia generală a societăţii cu caracteristicile legăturilor pe planul producţiei şi 
schimbului de activităţi. 

în concluzie se poate de menţionat că studiind raporturile juridice, trebuie să ţinem cont de 
existenţa acestor trăsături generale, să plecăm de la ele. Este evident că pe baza acestor caracteristici 
generale apar, apoi, în funcţie de fiecare raport juridic concret, dintr-o ramură sau alta a dreptului, 
trăsături specifice, note particulare, potrivit cu specificul relaţiilor sociale reglementate de nonrele de 
drept dintr-un domeniu sau altul. 

 
14.3. Structura raportului juridic 
La începutul acestui curs am precizat că funcţia dreptului pozitiv (norma agendi) este aceea 

de a reglementa relaţiile sociale dintre oameni. Raportul juridic nu este altceva decît această relaţie 
socială în forma reglementată de dreptul pozitiv.  

Raportul juridic este un raport social, voliţional, reglementat de norma juridică în cadrul 
căreia participanţii se manifestă ca titulari de drepturi şi obligaţii prin exercitarea cărora se atinge 
finalitatea normei juridice. 

Raportul juridic are o structură cuprinzînd elemente care îl condiţionează. Structural, 
raporturile juridice presupun trei elemente: 

- subiectele (părţile între care se încheie raportul juridic) 
- conţinutul (format din drepturile subiective ale părţilor şi din obligaţiile corelative lor) 
- obiectul (îl formează conduita părţilor, acţiunile sau inacţiunile în timpul normei juridice. 
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A. Subiectele raportului juridic 
Fiind bazat pe o relaţie socială, raportul juridic cuprinde ca un prim element, părţile la 

aceasta relaţie. Aceste părţi sînt desemnate ca subiecte ale raportului juridic. 
Privit ca raport social, raportul juridic are ca subiecte oamenii, consideraţi individual sau ca 

participanţi la anumite organizaţii. 
La încheierea unui raport juridic sînt necesare cel puţin două persoane, care se numesc 

subiecte ale raportului juridic. 
în istoria dreptului se întflnesc cazuri extrem de interesante, cînd unele fenomene ale naturii 

sau animale erau personificate, fiind tratate ca şi cînd ar fi fost titulare de drepturi şi obligaţii în 
raporturi juridice determinate. 

Aşa spre exemplu, Darius, regele Persiei, după ce marea îi înghiţise corăbiile în cursul 
expediţiei în Sciţia, ordonă să se bată valurile în semn de sancţiune, în Evul mediu, sînt cunoscute 
cazuri cînd se judecau animale (cîini, pisici, porci), diferite obiecte ş.a.m.d. Etnograful englez D. 
Frezer în lucrările sale vorbeşte de un caz cînd în anul 1457 în Franţa a fost judecat un porc şi şase 
purcei cărora li s-a înaintat învinuirea de omor al unui oarecare Marţea Ascultînd mărturiile părţilor la 
proces judecătorul a primit hotarîrea ca acestui porc să-i fie dată pedeapsa supremă "spînzurare de 
picioarele din urmă de ramura unui copac strîmb". Sentinţa a fost îndeplinită conform hotârîrii 
judecătorului. 

În Rusia în anul 1593 a fost pedepsit cu biciul şi trimis în Siberia un clopot din oraşul Uglici, 
în care băteau slujitorii bisericii în legătură cu omorul ţareviciului Dmitrii. 

Concepţia modernă a dreptului nu mai reţine asemenea situaţii, omul fiind singurul în 
măsură să participe la raportul juridic în calitate de subiect. Această participare nu rezultă nicidecum 
în mod natural, ea este o calitate pe care o acordă statul, fiind detaliat reglementată prin normele de 
drept. 

Există situaţii în care normele de drept au în vedere pagube provocate de animale sau de 
lucruri stabilind răspunderi sau prohibiţii în conduita oamenilor în relaţiile lor reciproce cu privire la 
bunuri sau animale, în aceste situaţii codul civil stabileşte că pentru fapta animalului răspunde 
proprietarul sau cel care se serveşte de animal, iar pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului 
răspunde proprietarul edificiului. 

Subiecte ale raporturilor juridice nu pot fi decft oamenii - fie individual, fie grupaţi în forme 
organizate. Statul recunoaşte oamenilor o atare calitate şi apără, în caz de nevoie prin constrângere, 
realizarea prerogativelor specifice ale titularilor drepturilor în cadrul diverselor f aporturi juridice. 

Deci, la încheierea unui raport juridic sînt necesare cel puţin două persoane, care se numesc 
subiecte ale raportului juridic. 

Unele din subiecte sînt, în cadrul aceluiaşi raport, titulari de drepturi, altele de obligaţii sau, 
în mod colectiv, şi de drepturi şi de obligaţii. 

De exemplu, într-un raport juridic de drept financiar, organele administrative obligă pe 
impozabili la plata impozitelor, iar acestea au obligaţia să plătească impozitele, în acest raport una 
dintre părţi este titular de drepturi (organul administrativ), iar cealaltă parte (impozabilul) este titularul 
unei obligaţii. 

în alte raporturi juridice fiecare subiect este deopotrivă titular de drepturi şi obligaţii. De 
exemplu, în domeniul dreptului civil, unde întâlnim numeroase astfel de cazuri, într-un contract de 
vînzare-cumpărare se creează un raport juridic în care vînzătorul are dreptul să primească preţul 
obiectului vîndut, revenindu-i corelativ obligaţia de a preda obiectul: cumpărătorul este îndreptăţit să 
primească obiectul cumpărat revenindu-i corelativ obligaţia de a achita preţul obiectului. 

În cele mai multe raporturi juridice sînt precizate în mod concret şi individual atit titularii de 
drepturi, cît şi titularii de obligaţii (aşa cum este cazul raporturilor juridice de muncă, de vînzare-
cumpărare, de plată a impozitelor etc.). Sînt însă şi raporturi în care doar unul dintre subiecte este 
precizat, anume titularul drepturilor, iar toate celelalte persoane rămîn titulare de obligaţii. De 
exemplu, într-un raport juridic de proprietate, stăpînirea unei case este dreptul proprietarului, iar 
respectarea acestei proprietăţi revine ca obligaţie tuturor celorlalte persoane. După cum observăm, 
subiectul titular al obligaţiei nu este individualizat. Numai cînd se nesocoteşte această obligaţie se 
produce individualizarea, situaţie în care se creează însă un alt raport juridic, în care este sancţionat cel 
ce a săvîrşit fapta ilicită. 

La fel stau lucrurile şi în dreptul penal. Legea ocroteşte o seamă de valori, consfinţind 
dreptul tuturor cetăţenilor la viaţă, la integritate corporală, la sănătate ş. a. Toate persoanele sînt titulari 
ai acestor drepturi; titularii obligaţiilor nu sînt individualizaţi, ei fiind, de asemenea toate celelalte 
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persoane. Individualizarea titularului de obligaţie operează numai atunci cînd o persoană pune în 
pericol unul dintre drepturile apărate de lege, situaţie în care apare un raport juridic de drept penal. 

De aici putem face concluzia, că numai oamenii pot fi subiecte ale raportului juridic fie în 
mod individual, ca persoane fizice, fie organizaţi în diverse grupuri, ca subiecte colective de drept. 

Clasificarea subiectelor raporturilor juridice. 
Subiectele raporturilor juridice se clasifică în: 
a) subiecte individuale - persoane fizice şi 
b) subiecte colective (care s&tt următoarele); -persoanele juridice, 
- statul; 
- organul de stat; 
- unităţile administrativ-teritoriale, 
- instituţiile de stat; 
- organizaţiile cooperatiste şi alte forme asociative asemănătoare, 
- organizaţii, asociaţii, partide politice; 
- subiecte colective atipice. 
a) subiecte individuale (persoana fizica). 
Persoana fizică (individul) poate fi subiect al raportului juridic ca cetăţean, apatrid, străin, în 

cazurile cele mai frecvente ca subiecte ale raportului juridic sînt cetăţenii statului. 
Pentru a fi subiect de drept persoana fizică trebuie să aibă capacitate juridică, care este fixată 

prin lege. 
Numim capacitate juridică aptitudinea generală şi abstractă a persoanei de a avea drepturi şi 

obligaţii în cadrul raportului juridic. Capacitatea juridică este reglementată de normele juridice în 
cadrul fiecărei ramuri de drept. Putem distinge, deci, o capacitate juridică civilă, penală, administrativă 
ş. a. m. d. 

De exemplu, în raporturile privind executarea drepturilor electorale (raporturi de drept 
constituţional) capacitatea se manifestă la împlinirea vîrstei de 18 ani; în dreptul civil, capacitatea 
operează odată cu naşterea ş.a.m.d. 

După cum am spus, capacitatea juridică este fixată prin lege. în acest sens trebuie să facem 
precizarea, că au existat unele societăţi, unde categorii întregi de oameni erau lipsite de capacitatea 
juridică, în societatea modernă, însă, potrivit principiului egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii, toate 
persoanele au capacitatea de a deveni titulare de drepturi şi obligaţii, subiecte ale celor mai diverse 
raporturi juridice, în condiţiile şi cu restricţiile mai mult sau mai puţin justificate de lege. 

Capacitatea juridică este de două feluri: 
a) capacitatea juridica generală 
b) capacitatea juridică specială. 
a) Capacitatea juridică generală reprezintă posibilitatea generală a cetăţeanului de a fi titular 

de drepturi şi obligaţii. 
b) Capacitatea juridică specială înseamnă posibilitatea unor categorii de persoane de a crea 

anumite raporturi juridice. Astfel, de exemplu, o capacitate juridică specială au deputaţii, întotdeauna 
au capacitate juridică specială formele organizaţionale, organele de stat în special, determinată de 
legea care le reglementează competenţa, în dreptul public, capacitatea juridică a organului este 
denumită competenţă. 

în general, capacitate juridică specială o au organizaţiile, deoarece ele sînt create pentru un 
anumit scop, ea fiind tocmai competenţa instituţiei. 

în anumite ramuri de drept, precum dreptul civil se face o distincţie între capacitatea de 
folosinţă şi capacitatea de exerciţiu. 

Aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii în cadrul unor raporturi juridice constituie 
capacitatea de folosinţă. Se dobîndeste, cum arătam mai înainte, din momentul naşterii şi însoţeşte 
persoana umană pînă la sfîrşitul vieţii. 

Aptitudinea persoanei de a-şi exercita şi de a-şi asuma obligaţii producwd acte juridice 
reprezintă capacitatea de exerciţiu. Aşa, de exemplu, im minor poate fi proprietar dar nu poate 
înstrăina prin acte proprii bunul pe care îl are în proprietate, în acest caz el nu are capacitate de 
exerciţiu. Pentru a-şi putea exercita drepturile trebuie să îndeplineşti anumite condiţii prevăzute de 
lege - precum cea de a avea vîrsta majoratului - condiţii a căror întrunire este necesară tocmai pentru 
ocrotirea copiilor şi tinerilor. 

Din acest motiv nu dispun de capacitatea de exerciţiu, presupunîndu-se că nu au 
discernămînt, alienaţii sau debilii mintali, persoanele puse sub interdicţie legală sau juridică, minorii 
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sub 14 ani. 
Capacitatea de exerciţiu deplină se dobîndeste, referitor la persoanele fizice, din momentul 

îndeplinirii vîrstei majoratului. Minorilor de peste 16 ani le este recunoscută o capacitate de exerciţiu 
restrînsă, deci posibilitatea de a încheia anumite acte juridice cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor 
sau tutelarului. 

Dacă în ramura dreptului civil şi a dreptului procesual civil, de exemplu, se face deosebirea 
între capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu, în celelalte ramuri de drept nu se face această 
distincţie. Astfel, în dreptul constituţional, cine are aptitudinea de a alege sau de a fi ales într-un organ 
reprezentativ, are şi aptitudinea de a exercita aceste drepturi, în dreptul familial capacitatea de 
folosinţă de căsătorie nu are sens fără aceea de exerciţiu. 

b) Subiectele colective ale raportului juridic 
Subiectele colective ale raportului juridic sînt diversele organizaţii (societăţi comerciale, 

ministere, judecătorii, parlament) inclusiv statul, în materia dreptului civil subiectul colectiv de drept 
este mai precis definit sub forma persoanei juridice. Aceasta presupune o serie de condiţii speciale, 
referitor la organizare, conducere, patrimoniu, răspundere, firmă ş. a. 

I. Persoana juridică 
Persoanele juridice sînt colective de oameni avînd un patrimoniu distinct de cel al statului şi 

al persoanelor fizice care îl compun, o organizare de sine stătătoare şi un scop în acord cu interesul 
obştesc. Ele se manifestă ca subiecte de drept civil, comercial, de dreptul muncii, financiar ş.a.m.d. 

Persoana juridică reprezintă un subiect de drept cu o largă arie de răspundere în circuitul 
juridic. Societăţile comerciale, întreprinderile,companiile sînt participante în calitate de persoane 
juridice în raporturile de drept privat Instituţiile sînt acele unităţi care desfăşoară o anumită activitate 
de stat în domenii distincte (învăţămînt, sănătate, ştiinţă, cultură etc.), activitate fără caracter economic 
şi care funcţionează pe baza finanţării din buget. 

Organele statului, în afara participării lor ca purtătoare ale autorităţii, apar uneori şi ca 
persoane juridice în raporturi care nu sînt nemijlocit legate de realizarea competenţei sale (de exemplu, 
raporturile în care intră o instanţă de judecată cu o cooperativă în vederea efectuării reparaţiei 
mobilierului din sala de judecată). 

Organizaţiile cooperatiste, celelalte organizaţii nestatale, sindicate, uniuni de creaţie, de 
tineri, asociaţii, care au în principiu un scop patrimonial, participă ca subiecte în relaţii diverse: 
educaţie, cultură, literatură, sport ş. a. m. d. 

Specificul subiectelor colective care au capacitate juridică este acela că participă la raporturi 
juridice ca persoane egale în drepturi cu cealaltă parte a acestora. 

2. Statul - subiect de drept. 
Statul participă în calitate de subiect de drept atit în raporturi juridice interne, cît şi în 

raporturi juridice de drept internaţional, în dreptul intern statul apare ca subiect de drept în raporturile 
juridice de drept constituţional , în raporturile de cetăţenie, raporturi juridice de drept constituţional 
prin intermediul cărora se realizează federaţia precum şi în raporturile statului privit ca întreg şi 
unităţile administrativ - teritoriale. 

în raporturi juridice civile el se manifestă ca subiect de drept prin intermediul Ministerelor 
economiei şi a finanţelor şi prin organele sale financiare teritoriale. 

O situaţie specială prezintă participarea statului în raporturile juridice de drept internaţional. 
Potrivit concepţiei actuale, doctrina de drept internaţional concepe statul ca subiect de drept 
internaţional indiferent de întinderea sa teritorială, de numărul populaţiei, de stadiul de dezvoltare 
economică, socială şi politică. 

3. Organele statului - subiecte de drept. 
Organele de stat se manifestă ca subiecte de drept în nume propriu, distingîudu-se faţă de 

stat, îndeosebi în relaţiile de putere sau de autoritate, ca instituţii ale puterii legislative, executive şi 
judecătoreşti, în raporturile de drept constituţional, administrativ, drept procesual civil şi penal, dar şi 
în diferite raporturi civile, de dreptul muncii (cînd dispun de capacităţi juridice necesare) precum şi în 
raporturi financiare, de dreptul familiei. 

în procesul de realizare a dreptului, participarea organelor de stat -organele puterii 
legislative, organele administraţiei, organele justiţiei, organele procuraturii - se realizează în raport de 
competenţa rezervată prin Constituţie şi legile de organizare şi funcţionare fiecărei categorii de organe 
precum şi fiecărui organ în parte. Spre exemplu: 

Parlamentul este subiect de drept constituţional în relaţiile care privesc, de pildă, alegerea 
sau revocarea guvernului, controlul activităţii unor organe ş. a;m. d. 



Page 113 of 149 
 

în relaţiile administrative apar ca subiecte de drept organele administraţiei de stat centrale 
sau locale, în domeniul ocrotirii ordinii sociale, a apărării şi garantării exercitării libere şi nestinghente 
a drepturilor constituţionale ale cetăţenilor, a apărării proprietăţii publice sau private şi orînduirii de 
stat participă ca subiecte de drept organele de justiţie, de procuratură şi cele ale Ministerului afacerilor 
interne. 

Specific pentru participarea organelor de stat în raporturi juridice este faptul că drepturile lor 
faţă de celelalte subiecte constituie, în acelaşi timp şi obligaţii ale lor faţă de stat. 

Organul de stat este obligat să-şi exercite drepturile (organul de urmărire penală este obligat 
să acţioneze pentru descoperirea unui criminal, organul de justiţie este obligat să soluţioneze cauza). 

4. Unităţile adminîstrativ-teritoriale ca subiecte de drept. Unităţile administrativ - teritoriale 
(municipiul, oraşul şi comuna) au capacitate juridică, drepturile şi obligaţiile lor fiind exercitate şi 
respectiv îndeplinite de către primărie. 

5. Instituţiile de stat desfăşoară o activitate neproductivă fiind finanţate, de regulă, de la 
bugetul de stat (muzeele, teatrele, spitalele, şcolile, căminele ş. a. m. d.). 

6. Organizaţiile cooperatiste şi alte forme asociative - subiecte de drept. Aceste organizaţii 
avînd scop patrimonial, sau nepatrimonial, acţionează pe baza legii, urmărind o anumită finalitate. 

 
14.4. Conţinutul raportului juridic 
Conţinutul raportului juridic este format din ansamblul drepturilor şi obligaţiilor pe care le au 

subiecţii în cadrul raportului juridic. Subiectele sînt legate tocmai prin aceste drepturi şi obligaţii, care 
în cadrul raportului juridic sînt reciproce. Aceste drepturi şi obligaţii sînt prevăzute de norma juridică. 

Trebuie să facem deosebire între dreptul obiectiv ca ansamblu de norme şi dreptul subiectiv 
ca posibilitatea unei persoane de a acţiona îh temeiul dreptului obiectiv şi care se poate apăra (dreptul 
subiectiv) apelînd la justiţie. 

Unele raporturi juridice sîrit simple, întrucît aici o parte se prezintă ca titular al dreptului, iar 
cealaltă ca titular al obligaţiei (contractul de împrumut); alte raporturi sînt complexe, deoarece fiecare 
parte este deopotrivă titular de drepturi şi obligaţii (contract de vînzare-cumpărare) . 

Drepturile şi obligaţiile subiectelor în raporturile juridice sîht fenomene juridice de cea mai 
mare importantă, iar corecta explicare a manifestării lor condiţionează o bună înţelegere a conţinutului 
raportului de drept. 

Dreptul subiectiv (facultas agendi). 
După cum am subliniat mai sus o parte la raportul juridic (subiectul activ) are, în general, 

dreptul de a pretinde celeilalte părţi (subiectul pasiv) să întreprindă acţiunea promisă sau impusă, sau 
să se abţină de a face (acţiune şi inacţiune), aşa cum părţile au înţeles că trebuie să se comporte atunci 
cînd au intrat în raportul juridic, şi că cealaltă parte are obligaţia de a se comporta conform acestei 
cereri. 

Putinţa subiectului activ de a pretinde subiectului pasiv să întreprindă acţiunea propusă sau 
impusă, sau să se abţină de a face ceva, aşa cum părţile au înţeles că trebuie sa se comporte, atunci 
cînd au intrat în raportul juridic, este denumită în dreptul privat drept subiectiv. 

Atunci cînd această putinţă aparţine, în dreptul public, statului sau unuia dintre organele sale, 
această putinţă este prerogativă. 

Cu alte cuvinte, dreptul subiectiv este puterea subiectului unui raport juridic de a acţiona 
într-un fel sau de a pretinde celuilalt subiect o anumită comportare, o anumită prestaţie, puţind, la 
nevoie, apela la ajutorul organelor de stat. 

în felul acesta dreptul subiectiv al unui raport juridic se deosebeşte de alte drepturi subiective 
de natură etică, religioasă ş. a. m. d., deoarece, potrivit regulilor de drept, titularul obligaţiei poate fi 
constrîns prin intermediul unor organe competente. De exemplu: 

Proprietarul, într-un raport juridic de proprietate, are dreptul, în limitele stabilite prin lege, de 
a posedă, de a folosi, de a dispune de lucrul la care trimite dreptul său de proprietate şi, în acelaşi timp, 
de a pretinde celor ce au legătură cu lucrul respectiv să-i respecte dreptul ce-1 are. în caz de încălcare a 
acestui drept, proprietarul poate apela la organele statului. 

De aici putem face concluzia, că dreptul subiectiv poate fi conceput fie ca o putinţă 
(facultate) de a face ceva (facultas agendi), fie ca o pretenţie ca altul să îndeplinească ceva în virtutea 
unei obligaţii (pretesa). 

Celălalt element al conţinutului raportului juridic îl formează obligaţia. 
Obligaţia, în sensul juridic, desemnează îndatorirea pe care o are un subiect al raportului 

juridic de a avea o anumită conduită, de a săvîrşi o acţiune sau de a se abţine de la săvfrşirea unei 
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acţiuni, conduită care-i poate fi impusă cu ajutorul organelor de stai. 
De exemplu: Vînzătorat este obligat să predea obiectul vîndut, cumpărătorul are obligaţia să 

plătească obiectul cumpărat, conducătorul automobilului are obligaţia să facă serviciul de transport 
pentru care s-a angajat ş, a. m. d. 

Drepturile subiective şi obligaţiile care formează conţinutul unui raport juridic sînt 
corelative, fiecărui drept corespunzîndu-i o anumită obligaţie şi invers. Dreptul vînzătorului unui bun 
de a primi plata preţului îi corespunde obligaţia cumpărătorului de a o efectua. Aceste drepturi şi 
obligaţii sînt prevăzute fie de lege, fie de actele de aplicare a legii, acte încheiate în conformitate cu 
legea şi în limitele ei. 

Clasificarea drepturilor subiective şi a obligaţiilor. 
Drepturile subiective sînt foarte variate. De aceea, pentru înţelegerea lor aprofundată este 

necesară efectuarea unor distincţii între diversele categorii de drepturi. Distincţiile se fac în funcţie de 
următoarele criterii: 

1. Conform importantei şi modului lor de consfinţire drepturile şi îndatoririle sînt 
fundamentale (dreptul electoral) (prevăzute în constituţie) şi nefundamenlale sau ordinare (prevăzute 
în diferite acte normative). 

2. După natura lor juridică - Drepturi şi obligaţii materiale (de conţinut) - Drepturi şi 
obligaţii procedurale (de formă) - Drepturi de conţinut sînt: patrimoniale (economice) şi 
nepatrimoniale (drept de autor), onoarea, dreptul la nume - Drepturile patrimoniale se împart în 
drepturi reale (dreptul de proprietate) şi drepturi de» creanţă (de exemplu acele care rezultă din 
contractul de împrumut). 

3. După întinderea efectelor lor - Drepturi absolute (acele drepturi ce produc efecte faţă de 
toată lumea. (De exemplu dreptul la viaţă, proprietate etc.). - Drepturi relative (acele drepturi care 
produc efecte numai între titularul dreptului subiectiv şi titularul obligaţiei) . 

Există şi alte clasificări, astfel încît ştiinţa fiecărei ramuri de drept efectuează propriile 
clasificări. Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care le are cetăţeanul conform legilor în vigoare 
formează statutul juridic al persoanei. 

 
14.5. Obiectul raportului juridic 
Prin încheierea raportului juridic părţile urmăresc anumite scopuri. Astfel, cel ce are nevoie 

de un bun (de exemplu un automobil) încheie un contract de vînzare-cumpărare în vederea obţinerii 
lui, cel ce are nevoie de un garaj încheie un contract de antrepriză pentru efectuarea acestei lucrări, 
autorul unei cărţi încheie un contract cu editura pentru publicarea ei. Deci, după cum vedem flecare 
urmăreşte un anumit scop, obiectul oricărui raport juridic este scopul materializat în lucrări sau acţiuni 
. 

Obiectul raportului juridic cuprinde: 
- lucruri; 
- conduita umană (acţiuni sau inacţiuni). 
De exemplu: faptul de a transmite dreptul de proprietate asupra unui bun ce constituie 

obiectul material al vîhzării şi de a-1 remite cumpărătorului constituie obiect al raportului juridic de 
vinzare-cumpărare. Deci bunul a cărei proprietate va fi transmisă de la vînzător la cumpărător 
constituie obiect material al raportului juridic. 

Acest fapt nu trebuie să ne conducă la concluzia că celelalte raporturi juridice, a căror 
încheieri nu presupun scopuri legate de transmiterea sau constituirea unor drepturi asupra bunurilor, nu 
au obiect. Sînt multe alte raporturi care nu au nici o legătură cu bunurile materiale exterioare relaţiei 
juridice (rezultatul creaţiei intelectuale, opera ca unitate de idei, opera literară, artistică, ştiinţifică ş. a. 
m. d. 

Dar şi aceste relaţii juridice au un obiect şi anume conduita părţilor, prestaţia pe care o 
exercită un subiect şi la care are dreptul celălalt subiect 

De aici putem forma următoarea concluzie. Obiectul raportului juridic o constituie o anumită 
conduită umană, ce se realizează ca urmare a exercitării drepturilor fi obligaţiilor. 

Acesta este rezultatul realizării drepturilor şi obligaţiilor, cu care nu se confundă, în anumite 
raporturi juridice, conduita urmărită este unica formă a obiectului juridic (de exemplu în cazul 
exercitării dreptului la vot), în alte raporturi juridice poate interveni şi în lucru material (spre exemplu 
în cazul vînzării-cumpărării) care formează obiectul extern al raportului juridic. 

 
14.6. Faptul juridic 
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O premisă esenţială a apariţiei sau stingerii unui raport juridic o formează faptul juridic. 
Faptul juridic reprezintă o împrejurare care are efecte juridice, care creează, modifică sau 

stinge raporturi juridice. 
Nu orice împrejurare din natura sau din viaţa socială este fapt juridic, ci numai acele 

împrejurări, de existenţa cărora normele de drept leagă consecinţe juridice. Aceste împrejurări sînt 
descrise, de obicei, în ipoteza normei juridice . 

Astfel, de exemplu, încheierea unui contract de muncă duce la naşterea unui raport între o 
întreprindere, instituţie şi o persoană fizică, adică între cel ce o angajează şi cel angajat. Sau, oferta de 
vînzare făcută într-o piaţă, în cazul în care cineva face o acceptare, duce la naşterea unui raport de 
vînzare-cumpărare între cele două persoane: titularul ofertei si titularul acceptării, în alte cazuri, însă, 
raportul juridic poate apărea în lipsa unei manifestări de voinţă, cum ar fi, de exemplu, naşterea unei 
persoane care provoacă apariţia unui raport juridic aparţinînd dreptului familiei, raport în virtutea 
căruia părinţii au obligaţia de întreţinere a copilului. 

Clasificarea faptelor juridice 
în funcţie de caracterul lor voliţional sau în mod tradiţional faptele juridice se clasifică în 

două mari categorii, în evenimente şi acţiuni 
Alături de evenimente şi acţiuni, mai dobîndesc caracter juridic şi acele acte, care poartă, 

prin esenţa lor denumirea de acte juridice, destinate modificărilor în statutul juridic al persoanelor. 
Aceste modificări se fac fie pe cale generală (prin legi, şi statute cu caracter normativ), fie pe calea 
unor acte individuale (cum sînt convenţiile sau alte genuri de contracte) . 

A. Evenimentele sînt acele fapte juridice care se produc independent de voinţa omului, dar 
ale căror rezultate produc consecinţe juridice numai dacă norma de drept prevede acest lucru, în 
această categorie se includ fenomenele naturale - calamităţi, naşterea, moartea etc. Ele sînt nişte 
procese ce se dezvoltă independent (uneori împotriva) voinţei oamenilor. 

De exemplu, naşterea este un eveniment, deci un fapt juridic, în care voinţa nu joacă nici un 
rol, deoarece producerea lui este urmată de anumite consecinţe juridice ce sînt prevăzute în dreptul 
pozitiv. Acelaşi eveniment duce şi la naşterea unui raport juridic între stat şi copil, care, potrivit Legii 
Republicii Moldova "Despre cetăţenie", urmează a fi ocrotit de către acesta avînd anumite obligaţii 
faţă de cetăţenii săi. 

B. Acţiunile, spre deosebire de evenimente, sînt manifestări de voinţă ale oamenilor 
(încheierea unui contract, ridicarea unei construcţii etc.). Această categorie a faptelor juridice se 
caracterizează, înainte de toate, prin faptul că sînt săvîrşite de om. 

263 
Acţiunile la rîndul lor pot fi: 
- săvîfşite cu intenţia de a produce efecte juridice (actele juridice); 
- fără intenţia de a produce efecte juridice. Acţiunile săvîrşite fără intenţia de a produce 

efecte juridice se împart în: 
a) acţiuni licite; 
b) acţiuni ilicite. 
De exemplu: găsirea unui lucru, ce constituie obiect al dreptului de proprietate ce aparţine 

altei persoane, dă naştere unui raport juridic între cel ce 1-a găsit, care are obligaţia de a-1 restitui, şi 
cel ce 1-a pierdut, care are dreptul sa-1 primească, deci restituirea lui este o faptă licită. 

Dacă cel ce a găsit bunul nu îl restituie (faptă ilicită), proprietarul are dreptul de a-1 
revendica. 

Locul cel mai important în cadrul faptelor juridice îl constituie actele juridice. 
c) Acţiunile juridice licite săvîrşite cu scopul de a produce efecte juridice poartă denumirea 

de acte juridice. 
Actul juridic constă în manifestarea de voinţă care are ca intenţie producerea, prin 

respectarea legii, a efectelor juridice. 
Noţiunea de act juridic are mai multe înţelesuri, în limbajul curent el este folosit cel mai 

adesea în sensul de 'înscris doveditor" adică un înscris prin care se poate proba un fapt juridic , în acest 
sens sînt acte juridice: o decizie de numire în post, o chitanţă primită în urma achitării unei sume de 
bani, o declaraţie a unui martor, un contract scris de vînzare-cumpărare a unui televizor ş. a. m. d. 

în limbaj juridic, tehnic, noţiunea de act juridic poate desemna, după caz, fie o manifestare 
de voinţă a unui organ de stat competent, care elaborează şi adoptă un act ce constituie un izvor de 
drept, fie o manifestare de voinţă cu intenţia de a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic 
concret. 
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în acest din urmă sens actul juridic este cel mai important şi cel mai frecvent izvor al 
raporturilor juridice. 

Pentru a nu se crea confuzie, actul juridic care cuprinde reguli generale este numit act juridic 
normativ, iar cel de aplicare este numit simplu, act juridic individual (de aplicare). 

Pentru săvîrşirea (în cazul actului juridic unilateral) sau încheierea (în cazul unui act juridic 
bilateral) unui act juridic este necesar să existe: 

- un subiect de drept; 
- o voinţă a acestui subiect de drept căreia i se recunosc efecte juridice (voinţa juridică); 
- un scop definit (cauza juridică); 
264 
- o acţiune sau inacţiune, care este avută în vedere pentru atingerea scopului propus (obiectul 

juridic); 
- un scop definit (cauza juridică); 
- o acţiune sau inacţiune, care este avută în vedere pentru atingerea scopului propus (obiectul 

juridic). 
Deci, după cum vedem, indiferent de ramura de drept* adele juridice cuprind o seamă de 

elemente esenţiale, care condiţionează însăşi construirea lor. 
Actele juridice sînt foarte variate, fapt pentru care, în vederea stabilirii corecte a regimului 

lor juridic, sînt structurate în mai multe categorii după diferite criterii:' 
L după numărul voinţelor exprimate: 
a) acte juridice unilaterale (testamentul) 
b) acte juridice bilaterale (actul de vinzare-cumpărare) 
c) acte juridice multilaterale (contractul de societate) 
2. după amploarea efectelor juridice produse: 
a) acte juridice normative (legea) 
b) acte juridice individuale (hotărîrea judecătorească) 
3. după forma pe care o îmbracă: 
a) acte formale sau solemne (căsătoria) 
b) acte consensuale (vmzarea-cumpărarea) 
4. după forţa juridică: 
a) acte juridice oficiale (sentinţa judecătorească) 
b) acte juridice neoficiale (o chitanţă ce atestă un împrumut) 
5. după ramura de drept: 
a) acte de drept constituţional 
b) acte de drept civil 
c) acte de drept administrativ ş.a.m.d. 
Aşadar, în sensul larg de izvor al raporturilor juridice, faptul juridic încadrează actele 

juridice, evenimentele şi acţiunile juridice, acestea din urmă luate ca fapte care produc consecinţe 
licite sau ilicite. Conceptul de fapt juridic vizează acele fapte de a căror existenţă legea leagă efecte 
juridice, dînd astfel naştere unor raporturi juridice ori modificîndu-le sau stin^ndu-le, fără să conteze 
dacă faptele în cauză s-au produs cu intenţia sau fără intenţia de a crea efecte juridice corespunzătoare. 

 
PRELEGEREA A CINCISPREZECEA 

„Numai în ziua în care 
dreptul va străluci ca un răsărit 

de soare în sufletele tuturor oamenilor 
ca o direcţie strălucitoare, ca un imperativ 

categoric care se impune, ca o autosupunere 
care se confundă cu libertatea organizată, 

numai atunci omenirea va fi salvată, pentru 
că $n pacea pe care o creează ordinea 

juridică omul îşi va putea îndeplini 
destinul său potrivit comandamentului 

idealului creator". 
(N. Titulescu) 

LEGALITATEA ŞI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 
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15.1. Legalitatea unusi statul de drept 
a) Conceptul legalităţii, 
Respectarea normelor de drept constituie o condiţie necesară pentru realizarea prevederilor 

dreptului, pentru crearea ordinii de drept. Nici un sistem de drept nu se poale lipsi de respectarea 
prevederilor care fixează măsurile principale, ale statului în conducerea vieţii economice, politice, 
culturale ş.a.m.d.Respectarea normelor juridice exprimă atitudinea cetăţenilor, a organelor de stat, a 
altor organe sociale faţă de actele normative. 

Starea de ordine în desfăşurarea raporturilor sociale, ce rezultată din atitudinea de respectare 
a legilor, se nud numeşte legalitate. Prin legalitate se înţelege respectarea întocmai a Constituţiei, 
legilor, celorlalte acte normative şi a actelor juridice concrete date m baza lor, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti de către organele statului, de organismele sociale în general precum şi de 
către cetăţeni. 

Legalitatea se defineşte ca un principiu fundamental de drept în baza căruia orice subiect de 
drept trebuie să respecte, şi, cînd e cazul, să aplice legile şi celelalte acte normative ori individuale. 

Legalitatea este şi o îndatorire fundamentală de natură constituţională, care priveşte 
persoanele fizice şi juridice, modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de stat. 

Cetăţeanul este liber să se manifeste sau să întreprindă orice, în afară de ceea ce este interzis 
prin lege: autoritatea de stat poate desfăşura numai acele activităţi stabilite prin lege ca atribuţii. 

Legalitatea este, pe de o parte, o cerinţa care decurge din lege, iar pe de alta, o stare care 
rezultă din respectarea ei. Din acest motiv, se poate vorbi de promovarea, asigurarea ori încălcarea 
legalităţii, dar nu de respectarea legislaţiei; legalitatea înseamnă tocmai respectarea legii, în genere a 
oricărui act normativ (inckisiv decrete, hotărîri, instrucţiuni ş. a.) sau individual (contracte, hotărîri 
judecătoreşti etc.). 

Dreptul pozitiv, normele juridice ce trebuie respectate, constituie o condiţie pentru existenţa 
legalităţii, obiectul ei, iar persoanele fizice şi juridice, obligate să respecte aceste norme, formează 
subiectele legalităţii. 

Subiectele legalităţii sînt persoanele fizice precum şi persoanele juridice (organe de stat, alte 
organisme sociale) care trebuie să aibă o conduită conformă cu prevederile legale. Prezintă o 
importanţă deosebită respectarea legii de către organele forţei publice (armata Justiţia, procuratura, 
poliţia). 

De noţiunea legalităţii este strîns legată noţiunea de ordine de drept (ordine juridică), ca 
componenţă a ordinii sociale. Cuvîntul ordine, cînd este vorba de lucruri, obiecte, reprezintă o anumită 
aşezare sau succesiune a acestora, conform unui plan, unor reguli. 

Dacă ordinea priveşte comportarea şi activitatea umană, obiectul ei sînt relaţiile sociale. In 
situaţia cînd conduita oamenilor corespunde întocmai regulilor ce reglementează relaţiile lor, rezultă 
ordinea dorită (ordinea obiceiurilor, moralei sau dreptului), 

Prin urmare, orice ordine privind relaţiile sociale, viaţa socială este condiţionată de următorii 
factori de bază: norme sociale, relaţii sociale reglementate prin aceste norme, conformitatea 
comportării oamenilor ce întră în aceste relaţii cu prevederile normelor. 

Aşadar, ordinea de drept înseamnă o rînduială, o aşezare a relaţiilor sociale în baza normelor 
juridice, a dreptului, într-un stat de drept aceste norme juridice, obiect al legalităţii, trebuie să fie 
emanaţia democratică a voinţei poporului prin intermediul organelor legislative democratic constituite. 
Legalitatea, principiul supremaţiei legii ca formă a legalităţii, implică respectarea Constituţiei, a legilor 
dar şi a actelor normative subordonate legii precum şi a actelor concrete de aplicare. Toate acestea nu 
reprezintă un scop în sine, ci urmăresc, în ultimă instanţă, asigurarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti în societate . 

Corolarul legalităţii în statul de drept îl reprezintă respectarea drepturilor omului - instituţie 
juridică centrală, în jurul căreia gravitează toate celelalte instituţii juridice, în procesul reglementării 
juridice nu se pune problema de a reglementa toate relaţiile sociale. Se vor avea în vedere numai acele 
relaţii sociale ce necesită o anumită intervenţie din partea legiuitorului pentru a se asigura ordinea 
socială. 

Principiul libertăţii individuale permite cetăţeanului în statul de drept saşi exercite 
capacităţile sale creatoare, să-şi pună în valoare aptitudinile. Legiuitorul nu prescrie ceea ce individul 
poate să facă, ci ceea ce este interzis sa facă, avînd în vedere că libertatea unui individ trebuie să 
permită şi libertatea celorlalţi indivizi în societate. 

b) Cerinţele fundamentale ale legalităţii 
Principiul legalităţii caracterizează dreptul în ansamblu şi se manifestă sub forma unor 
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cerinţe fundamentale în toate ramurile dreptului. Pe lingă aceste cerinţe fundamentale, principiul 
legalităţii cuprinde şi unele cerinţe concrete, tipice pentru o categorie ori alta de norme juridice sau o 
ramură sau alta de drept De exemplu: în dreptul penal şi procesul penal, el apare în special sub forma 
legalităţii încriminării şi pedepsei, independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii, garantării 
dreptului la apărare, prezumţiei de nevinovăţie. 

1. O cerinţa fundamentală a legalităţii în activitatea normativa este respectarea ierarhiei 
actelor normative, în special respectarea supremaţiei legii. Principiul legalităţii în activitatea de 
elaborare a dreptului - activitatea normativă - cere organelor statului ce emit acte normative să nu-şi 
depăşească competenţa, să respecte procedura de elaborare a actelor normative, să le dea forma 
juridică prevăzută de lege. 

Ierarhia actelor normative este determinată de forţa lor juridică, de puterea cu care creează 
efecte obligatorii unele în raport cu altele. Supremaţia legii faţă de celelalte acte normative, 
determinată prin poziţia parlamentului ca putere legislativă, exprimînd suveranitatea poporului, 
înseamnă că toate celelalte acte sînt subordonate legii, că legea nu este subordonată nici unui act 
normativ (în afară de subordonarea legilor ordinare faţă de Constituţie), că ea nu poate fi modificată 
sau abrogată decît printr-o altă lege. 

2. Unitatea legalităţii derivă în ultimă instanţă din unitatea şi unicitatea sistemului de drept 
al unui stat suveran. Unitatea legalităţii constă în faptul că legea este şi trebuie să fie aceeaşi pe întreg 
teritoriul statului şi pentru toate subiectele de drept. Democratismul subiectului de drept îşi află 
determinarea şi în unitatea şi unicitatea legalităţii, menite să asigure egalitatea în faţa legii. 

3. Legalitatea şi oportunitatea. 
Unitatea legalităţii nu exclude ci şi presupune cunoaşterea şi luarea în seamă a condiţiilor 

concrete, a particularităţilor locale pentru o mai bună aplicare a normelor juridice, aprecierea faptului 
dacă aplicarea unui act normativ, m condiţii date este sau nu oportună. Cu alte cuvinte, principiul 
legalităţii nu poate fi opus principiului oportunităţii legii. 

Principiul oportunităţii (cerinţa) impune studierea atentă a particularităţilor şi împrejurărilor 
în care urmează să se aplice actul normativ, pentru ca pe această bază să se stabilească cum să fie 
aplicat acest act excluzînd formalismul în aplicarea dreptului, principiul oportunităţii presupune stricta 
respectare a legalităţii. Un act nu poate fi oportun dacă nu este pe deplin legal. Oportunitatea 
(actualitatea) unui act juridic presupune legalitatea lui, în numele oportunităţii nu se admite un act 
ilegal. 

4. O cerinţă fundamentală a legalităţii destinată deopotrivă organelor de stat, organizaţiilor 
obşteşti ci cetăţenilor, este asigurarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor democratice ale 
cetăţenilor. Această cerinţă a legalităţii, nu se bizuie numai pe reglementarea lor prin Constituţie şi 
legi, ci solicită asigurarea condiţiilor realizării lor practice şi îndeosebi apărarea lor eficientă, implicit 
prin mijloace juridice, dacă ele au fost nesocotite. 

5. Legalitatea şi disciplina de stat. O cerinţă de bază a legalităţii este asigurarea disciplinei de 
stat. La rindul ei, întărirea disciplinei de stat creează condiţiile necesare unei respectări stricte a 
normelor juridice. 

Disciplina de stat impune, în primul rînd, respectarea legilor şi a altor acte normative care 
reglementează activitatea personalului încadrat în muncă şi stabileşte obligaţiile lor de serviciu. Nu 
poate fi disciplinat un funcţionar care nu îndeplineşte prevederile legale. Pe lîngă această cerinţă, 
disciplina de stat presupune ca personalul să execute exact atribuţiile sale de serviciu, să lupte 
împotriva tergiversărilor şi birocratismului, să execute rapid şi exact ordinele şi dispoziţiile 
superiorilor săi, să păstreze secretul de serviciu etc. 

c). Asigurarea legalităţii 
Complexitatea tot mai mare a problemelor social-economice pe care trebuie să le rezolve 

poporul republicii noastre determină creşterea importantei respectării normelor juridice şi a asigurării 
acesteia; de aici decurge şi necesitatea întăririi şi asigurării tot mai eficiente a legalităţii. 

Legalitatea se întăreşte prin activitatea organizatorică a organelor de stat, ale organizaţiilor 
obşteşti şi cetăţenilor, în lupta împotriva oricăror încălcări ale legilor ţării. 

Ansamblul condiţiilor obiective şi subiective care asigură respectarea strictă a legilor şi a 
tuturor actelor normative bazate pe lege, precum şi prevenirea şi înlăturarea tuturor încălcărilor de 
drept constituie garanţiile legalităţii Legalitatea rezultă din garanţiile sale. Acestea constau în factorii 
care asigură respectarea tuturor actelor normative creînd totodată condiţiile prevenirii şi înlăturării 
faptelor ilegale. 

Fie că sînt obiective (de exemplu, cele de natură economică) sau subiective (vizînd calitatea 
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conştiinţei juridice a individului), fie că sînt generale (cum ar fi natura democratică a societăţii) sau 
speciale (de exemplu, controlul de stat) etc. aceste garanţii operează cumulativ, ca un sistem coerent, 
care asigură ordinea de drept promovînd legalitatea. 

 
15.2. Conceptul răspunderii juridice 
Răspunderea juridică constituie un subiect a cărui tratare provoacă dificultăţi în special la 

nivelul teoriei generale a dreptului. Acest subiect interesează toate disciplinele juridice de ramură, 
avînd o deosebire importantă practică, deoarece cu răspunderea se finalizează orice problemă juridică. 
Prezentă în toate ramurile dreptului, instituţia răspunderii asigură eficacitatea ordinii de drept, 
stimulează atitudinea de respectare a legii, stabilirea şi menţinerea ordinii sociale . Iată de ce, înainte 
de a se studia în cadrul diferitor ştiinţe juridice de ramură, este necesară, ca condiţie preliminară, 
însuşirea în cadrul cursului de Teorie generală a dreptului a cunoştinţelor elementare, fundamentale 
despre răspunderea juridică în general. 

într-un capitol anterior (principiile dreptului) am sublimat faptul că unul din principiile 
fundamentale ale dreptului este acel al responsabilităţii. Responsabilitatea socială are diferite forme de 
manifestare: responsabilitate morală, religioasă, politică, culturală, juridică. 

Mult timp s-a considerat că dreptului nu i-ar fi caracteristic noţiunea de responsabilitate 
plasată în mod absolut pe terenul moralei, ci decît categoria de răspundere. (Dreptul n-ar putea acţiona 
decît după ce s-a săvîrşit fapta periculoasă). 

Abordînd acum noţiunea răspunderii, nu putem să nu revenim la ideea potrivit căreia pentru 
ca funcţionarea răspunderii juridice să instituie specificul dreptului, să poată fi legată de scopurile 
generale ale sistemului juridic, este nevoie să existe credinţa că legea - legea dreaptă, legea justă! -
poate crea, ca stare de spirit, în conştiinţa destinatarilor săi, sentimentul responsabilităţii . 

Omul trăieşte în societate, iar conduita sa formează obiectul evaluării şi reacţiei sociale. 
Aprecierea conduitei constă în confruntarea ei cu modelul de conduită stabilit de diferite categorii de 
norme existente în societate (morale, politice, juridice etc.). Răspunderea intervine atunci cînd o 
anumită conduită nu se conformează modelului stabilit de norma socială, iar această conduită este 
apreciată în mod negativ. 

"Omul - scria Kant - este singura fiinţă capabilă să acţioneze ca o forţă morală pe deplin 
responsabilă pentru propriile acţiuni". 

Termenul "răspundere", astfel cum este utilizat în drept, este derivat din verbul latin 
"respondere". Acest verb înseamnă a răspunde dar în acelaşi timp şi a plăti o îndatorire, o sarcină. 

Profesorul englez H. L. A Hait , cunoscut în plan internaţional prin analiza conceptuală a 
dreptului, arată că expresiei "răspundere" i se pot atribui următoarele semnificaţii distincte: 

a) răspunderea care decurge dintr-o anumită funcţie; 
b) răspunderea cauzată; 
c) răspundere; 
d) capacitatea de a răspunde. 
a) în primul caz, persoana răspunde pentru îndeplinirea îndatoririlor sale ce decurg din rolul 

şi funcţia pe care o deţine în cadrul unei anumite organizaţii. De exemplu: părinţii sunt responsabili de 
creşterea copiilor lor. 

în acest sens se spune că o persoană este responsabilă sau că se comportă în mod responsabil, 
adică luîndu-şi îndatoririle în serios şi fiind dispusă să depună toate eforturile pentru a le îndeplini. 

b) în al doilea caz, se poate porni de la exemplu: "îngheţul a fost răspunzător de accidentul 
rutier produs", în sensul că accidentul s-a produs din cauza alunecuşului. Se sugerează deci, că în cazul 
răspunderii cauzate, aceasta poate fi atribuită nu numai fiinţelor umane, ci şi evenimentelor naturale. 

c) în al treilea caz, răspunderea este înţeleasă in felul următor: atunci cînd o persoană încalcă 
norma juridică ce o obligă la o anumită acţiune sau persoana este obligată de lege să suporte o 
pedeapsă sau să repare paguba pricinuită. Este vorba deci, de faptul că o anumită persoană poate fi 
trasă la răspundere juridică, poate fi obligată să suporte pedeapsa sau să repare paguba pricinuită. 

d) Şi în sfîrşit, după profesorul Hart cuvîntul "răspundere" poate însemna şi faptul, că 
persoana are capacitatea de a înţelege ce i se cere să facă sau să nu facă, de a cîntări ceea ce face, de a 
decide ceea ce va face sau nu. 

Răspunderea juridică este o formă specifică a răspunderii sociale, nerespectarea normelor 
sociale provoacă consecinţe negative, atit pentru ceilalţi cît şi pentru societate în general. 

Răspunderea socială care cuprinde întreaga sferă a realizării normelor ia forma răspunderii 
politice, juridice, morale. 
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 Răspunderea juridică se distinge de celelalte forme de răspundere socială prin faptul că 
vizează obligaţia de a da seama pentru încălcarea normei de drept Nesocotirea prevederilor normelor 
de drept este singurul temei al răspunderii juridice. 

Stabilirea concretă a răspunderii juridice presupune, pe lingă aprecierea socială (din partea 
unui colectiv a opiniei publice), o constatare oficială, realizată de organe de stat cu atribuţii bine 
determinate. 

Răspunderea juridică este asociată cu sancţiunea. Dar, deşi răspunderea juridică şi sancţiunea 
pot fi considerate două faţete ale aceluiaşi mecanism social, ele nu se confundă ci reprezintă două 
noţiuni diferite. Răspunderea derivă din sancţiunea pe care legislatorul o prevede în conţinutul normei. 

Spre deosebire de sancţiunile morale, religioase, sancţiunea juridică este mai gravă, mai 
promtă şi mai eficace, avînd şi un caracter obligatoriu. Răspunderea şi sancţionarea nu sînt (şi nu pot 
fi) în nici un caz forme de răzbunare oarbă, ci modalităţi de legală răsplată ("după faptă şi răsplată!" -
spune poporul), de reparare a ordinii încălcate, de reintegrare a unui patrimoniu lezat şi de apărare 
socială. 

Aşa cum subliniem, răspunderea şi sancţiunea sînt două faţete ale aceluiaşi fenomen social. 
Sancţiunea nu vizează decît un aspect al răspunderii - reacţia societăţii. 

Principalul, se poate ridica întrebarea: ce legitimează sancţiunea, dreptul unor oameni de a 
pedepsi pe alţii? Răspunsul ar putea fi: nimic altceva decît interesele societăţii de a se apăra împotriva 
acelora care o vătăma. 

Pentru acest motiv, săvirşirea unei fapte care încalcă ordinea juridică şi pune în pericol chiar 
convieţuirea umană, provoacă reacţia societăţii, în acest sens, accentul ce se pune pe sancţiune ca 
măsură reparatorie apare în bună măsură justificat, în acelaşi timp, însă, răspunderea juridică şi 
sancţiunea sînt noţiuni diferite, prima constituind cadrul juridic de realizare pentru cea de-a doua. 

Răspunderea juridică constituie cadrul juridic de realizare a sancţiunilor juridice. Dacă 
răspunderea juridică este un raport juridic de constrîngere, sancţiunea juridică constituie obiectul ei. 

Pentru a înlesni înţelegerea conceptului de răspundere juridică este necesar să amintim că ea 
a fost definită de foarte mulţi autori prin referire, într-o formă sau alta, la raportul juridic. 

Astfel răspunderea juridică a fost, de pildă definită, ca un raport de constrîngere , care are ca 
obiect sancţiunea juridică. Sau răspunderea juridică a fost definită ca un complex de drepturi şi 
obligaţii conexe care, în conformitate cu legea, se nasc ca urmare a săvîrşirii unei f apte ilicite şi care 
constituie cadrul de realizare a constringerii de stat, prin aplicarea sancţiunilor juridici, definiţie care 
poate fi, credem, considerată admisibilă şi nu numai ca obligaţie de a suporta sancţiunea sau şi de a 
raporta prejudiciul, care este un element necesar, dar nu suficient al răspunderii. 

 
15.3. Principiile generale ale răspunderii juridice 
Răspunderea juridică, în afară de formele concrete pe care le cunoaşte, dispune de un şir de 

principii generale, nişte idei călăuzitoare, valabile pentru toate aceste forme, indiferent de 
particularităţile fiecăreia dintre ele. 

Principiile generale ale răspunderii juridice, ca şi principiile generale ale dreptului joacă un 
rol călăuzitor pentru instituţia de răspundere juridică. 

A. Principial răspunderii pentru f apte săvîrşite cu vinovăţie. 
După acest principiu nimeni nu poate fi chemat să răspundă pentru fapta sa, decît dacă este 

vinovat şi numai în limitele vinovăţiei sale. 
Desconsiderarea conduitei prescrise şi alegerea conduitei care nu ţine cont de interesul şi 

valorile ocrotite de lege atrag răspunderea juridică. Problema dacă persoana respectivă este vinovată 
cu sau fără intenţie, ştie sau trebuie să ştie care sunt consecinţele negative nu are importanţă. 

De respectarea acestui principiu depinde şi efectul educativ al răspunderii juridice. Autorul 
faptei ilicite nu se poate îndrepta fără stabilirea răspunderii juridice care îi revine, tot aici, dacă o 
persoană a fost acuzată pe nedrept, dispare şi efectul educativ al răspunderii juridice. 

B. Principiul legalităţii răspunderii juridice. 
Cu toate că acest principiu este formulat în materia dreptului penal, în forma legalităţii 

incriminării şi sancţionării "Nullum crimen sine lege" şi "Nulla poena sine lege "este valabil pentru 
toate formele răspunderii juridice. 

C. Principiul răspunderii personale care cere ca răspunderea juridică să fie strict legată de 
persoana care a produs fapta ilicită, nici o persoană nu poate răspunde pentru fapta ilicită a altuia. 
Chiar şi arunci, cînd în funcţie de situaţie, răspunderea reiese şi din fapta altuia ori din acea produsă în 
comun cu altul, ea se circumscrie numai pentru ceea ce a săvîrşit autorul. 
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D. Principiul o singură violare a normei, o singură răspundere. Principiul răspunderii 
personale implică şi regula că autoul faptei ilicite nu poate fi sancţionat decît o singura dată pentru 
aceeaşi faptă (non bis in idem). 

Cumulul diferitor forme de răspundere juridică faţă de aceeaşi persoană şi cu privire la 
aceeaşi faptă nu încalcă această regulă. De asemenea, nu o încalcă nici aplicarea sancţiunilor 
cumulative în cadrul aceleeaşi forme de răspundere juridică (de exemplu: închisoarea şi amenda, 
amenda sau închisoarea şi confiscarea averii, reprezintă sancţiuni cumulative care se aplică m cadrul 
răspunderii juridice penale). 

În esenţă, acest principiu urmăreşte excluderea aplicării faţă de aceeaşi persoană şi pentru 
aceeaşi faptă a două sau mai multe sancţiuni care prin natura lor suit identice; o singură încălcare a 
normei de drept nu trebuie să determine decît o singură sancţiune juridică. 

E. Principiul prezumţiei de nevinovăţie în stabilirea răspunderii juridice. Conform acestui 
principiu se presupune că ceva fără să fi fost dovedit există cu adevărat Persoana poate fi trasă la 
răspundere numai în cazul că i-a fost dovedită vinovăţia. 

F. Principiul justiţiei sancţiunii, sau principiul proporţwnaUzărn sancţiunii în raport cu 
gravitatea faptei Acest principiu necesită o corectă alegere a normei juridice sub a cărei incidenţă intră 
fapta ilicită. Principiul justiţiei sancţiunii înseamnă totdeauna individualizarea corectă şi aplicarea 
adecvată a sancţiunilor prescrise de norma de drept. 

G. Principiul celerităţii tragerii la răspundere juridica. Esenţa acestui principiu este a 
asigura realizarea scopurilor răspunderii juridice. Dacă aplicarea sancţiunilor, realizată prin forţa de 
constrîngere a statului la faptele ilicite nu intervine cu promtitudine, atunci nu se mai obţin efectele 
dorite nici în raport cu persoana ce a încălcat legea, nici cu societatea. 

Aplicarea acestui principiu implică tragerea la răspundere la timpul potrivit, pentru a se evita 
situaţia că, pentru trecerea timpului să nu mai existe posibilitatea tragerii la răspundere. 

în afară de principiile generale ale răspunderii juridice, comune pentru toate formele de 
răspundere juridică, există şi principii care sînt proprii unei anumite forme de răspundere. Aceste 
principii vor fi elucidate în cadrul studierii diferitor ramuri ale dreptului. 

 
5.4. Condiţiile răspunderii juridice 
Pentru angajarea răspunderii juridice trebuie să existe o seamă de condiţii: 
1. Fapta (conduita) ilicită; 
2. Rezultatul conduitei ilicite; 
3. Legătura cauzală între conduita ilicită şi rezultat; 
4. Subiectul răspunderii juridice; 
5. Vinovăţia (numită şi culpă sau vină); 
6. Cauzele care înlătură răspunderea juridică. 
în timp ce primele cinci condiţii, sînt condiţii pozitive, cea din urmă şi anume existenţa unor 

împrejurări care exclud răspunderea juridică, este negativă. 
1. Fapta (conduita) ilicită. 
Conduita ilicită este o primă condiţie. Prin conduită ilicită se înţelege o acţiune sau inacţiune 

care contravine normei juridice. 
Conduita umană se manifestă prin ansamblul faptelor concrete ale persoanei, fapte care stau 

sub controlul conştiinţei sale. Fapta ilicită constă într-o comportare nepermisă, neîngăduită de lege. 
încălcarea unei norme de drept poate însemna şi nesocotirea unor drepturi subiective ori a unor 
raporturi juridice, dar întotdeauna înseamnă încălcarea ordinii publice. 

Conduita ilicită se produce prin acţiune sau inacţiune. 
Acţiunea constituie cea mai frecventă modalitate de realizare a conduitei ilicite. De exemplu, 

cineva preferează injurii la adresa unei persoane, deci are o conduită ilicită exprimată printr-o acţiune. 
Acţiunea, cu alte cuvinte, este voinţa conştientă, exteriorizată a omului, mişcarea lui 

voluntară către un scop anumit, încălcarea unei norme de drept cu caracter prohibitiv. (De exemplu, se 
încheie un act fără să se respecte condiţiile legii, un om atentează la cinstea, onoarea şi integritatea 
corporală a unui alt om). 

Inacţiunea este abţinerea de la o acţiune pe care persoana este obligată prin lege să o 
îndeplinească. Deci inacţiunea poate fi considerată ilicită numai atunci cînd această persoană avea 
obligaţia juridică să acţioneze într-un anumit fel şi ea nu a acţionat ca atare. (De exemplu, sustragerea 
de la executarea serviciului militar obligatoriu, neachitarea unei datorii în termenul prevăzut, legea 
obligă conducătorul auto care accidentează o persoană să transporte victima la cea mai apropiată 
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unitate de spital, iar un asemenea conducător fuge de la locul faptei şi nu execută prevederea legii 
etc.). 

Conduita ilicită prezintă în forme şi intensitate diferită un pericol social. Gradul de pericol 
social delimitează formele răspunderii juridice: penale, administrative, civile etc. 

Conduita ilicită poate să se exprime în forme diferite: cauzarea de prejudiciu, abaterea 
disciplinară, contravenţia, infracţiunea. 

2. Rezultatele conduitei ilicite vizează consecinţele săvîrşirii ei, daunele societăţii sau unui 
individ, adică atingerea valorilor apărate de stat. 

După natura faptei ilicite daunele pot fi materiale (distrugerea unui bun, decesul sau 
vătămarea persoanei fizice) sau nemateriale (de exemplu, atingerea onoarei şi demnităţii unei 
persoane). 

Importanţa rezultatului pentru stabilirea răspunderii nu este acelaşi în toate ramurile de drept. 
Astfel, în dreptul civil răspunderea juridică survine numai atunci cînd s-a produs rezultatul ilicit, 
prejudiciul. Rezultatul, îndeosebi în cazul faptelor materiale, prezintă o deosebită importanţă ca 
element dovedit pentru faptul ilicit; pornindu-se de la constatarea producerii sale se stabileşte 
comiterea faptei. 

în dreptul penal şi administrativ, deşi caracterul ilicit al unei conduite este strîns legat de 
rezultatul ei vătămător, legea stabileşte în anumite cazuri răspunderea juridică chiar dacă rezultatul 
vătămător nu s-a produs, dar s-a creat un pericol al producerii lui. în dreptul penal, dintre astfel de 
fapte ilicite, fără rezultate concrete vătămătoare, face parte tentativa. 

Tot în dreptul penal, faptul ilicit cu urmări materiale (omorul, tîlhăria, furtul) constituie aşa-
numitele infracţiuni de rezultat, iar cele lipsite de astfel de urmări (insulta, calomnia) - infracţiuni de 
pericol. Se mai distinge şi categoria infracţiunilor de punere în primejdie (conducerea unui automobil 
în stare de ebrietate). 

3. Legătura cauzală dintre fapta ilicită şi rezultatul dăunător. Legătura cauzală între 
faptă şi rezultat, este o altă condiţie a răspunderii juridice. Pentru ca răspunderea să se declanşeze şi un 
subiect să poată fi tras la răspundere pentru săvîrşirea cu vinovăţie a unei fapte antisociale, este 
necesar ca rezultatul ilicit să fie consecinţa nemijlocită a acţiunii sale (acţiunea sau inacţiunea să fie 
cauza producerii efectului păgubitor pentru ordinea de drept). 

Desigur că în practică există situaţii în care se manifestă o cauzalitate complexă, la 
producerea rezultatului concurînd mai multe cauze manifestîndu-se şi diverse condiţii care 
influenţează favorabil sau defavorabil producerea rezultatului. De aceea organul de stat împuternicit să 
stabilească forma de răspundere trebuie să stabilească cu toată precizia legătura cauzală, reţinînd 
circumstanţele exacte ale cauzei, elementele necesare care caracterizează producerea acţiunii şi să 
înlăture elementele accidentale, condiţiile care s-au suprapus lanţului cauzal şi care au putut să 
accelereze sau să întîrzie efectul, să agraveze sau să atenueze urmările. 

4. Subiectul răspunderii juridice este persoana faţă de care se exercită constrângerea de 
stat prin aplicarea de sancţiuni juridice . Subiecte ale răspunderii juridice sînt atît persoane fizice, cît şi 
persoana juridică. 

O primă condiţie pentru a fi subiect al răspunderii juridice este ca persoana fizică să aibă 
capacitate de răspundere. Aceasta reprezintă aptitudinea persoanei fizice de a da seama în faţa 
organelor jurisdicţionale pentru f aptele ei ilicite, dacă din punct de vedere psihologic se manifestă ca 
o persoană normală. 

Ca formă specifică a capacităţii juridice capacitatea de a răspunde se deosebeşte de 
capacitatea de folosinţă şi de aceea de exerciţiu. Dacă ultimele doua conferă persoanei calitatea de 
subiecte de drept şi, respectiv, posibilitatea de a-şi exercita direct aceste drepturi, cea dinţii 
(capacitatea de a răspunde) atribuie subiecţilor de drepturi calitatea de subiecţi pasivi ai răspunderii 
juridice, ai raportului juridic de constrîngere. 

A doua condiţie vizează capacitatea ei de a acţiona ca fiinţă liberă. Sancţionarea faptelor 
ilicite decurge tocmai din calitatea persoanei de a ti acţionat liber în încălcarea ordinii de drept, deşi 
cunoaşte exigentele legii şi valorile apărate de ea. 

Răspunderea persoanei juridice intervine pentru acele fapte ale persoanelor fizice care o 
compun, fapte care au fost săvîrşite în exerciţiul atribuţiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul. 

Prin natura sa de subiect colectiv, persoana Juridică răspunde numai sub formă civilă sau 
administrativă; răspunderea penală ori cea disciplinară sînt operante numai în cazul persoanelor fizice. 

5. Vinovăţia este o altă condiţie (o condiţie subiectivă) a răspunderii juridice, încălcarea 
legii atrage răspunderea juridică numai dacă autorul ei a acţionat cu vinovăţie. Formele vinovăţiei sînt 
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intenţia şi culpa. 
Vinovăţia este atitudinea psihică a unei persoane faţă de fapta ilicită săvîrşită de ea, precum 

şi faţă de urmările acestei fapte, în situaţia în care autorul prevede rezultatul faptei sale şi urmăreşte 
producerea lui prin comiterea faptei, avem de a face cu intenţia directă, iar cînd producerea urmărilor a 
fost numai admisă, acceptată, intenţia este indirectă. 

Culpa este o formă mai puţin gravă a vinovăţiei, caracterizată prin aceea că subiectul nu 
prevede urmările faptei sale, deşi trebuia să le prevadă (este vorba de neglijenţa, sau prevăzîndu-le, 
speră în mod uşuratic să nu se producă (este vorba de imprudenţă). 

Distincţia dintre intenţie şi culpă are în dreptul penal importanţă practică, deoarece face 
posibilă stabilirea sancţiunii, în funcţie de gradul de vinovăţie al autorului faptei ilicite. 

Răspunderea juridică se exclude în cazul săvîrşirii unui act ilicit, dar fără vinovăţie. Spre 
exemplu: minoritatea, alienaţia mintală (cauze de iresponsabilitate); legitima apărare, starea de 
necesitate - împrejurări care de asemenea exclud răspunderea penală. 

Legitima apărare intervine atunci cînd subiectul este expus unui atac material, direct, imediat 
şi injust, acţiune ce reprezintă o ripostă imediată şi spontană. Suirea de necesitate există atunci cînd 
subiectul, pentru a-şi apăra propria-i viaţă în faţa unui pericol ce-1 pune în mod iminent sub semnul 
întrebării, sacrifică altă persoană sau sacrifică bunurile altei persoane, pentru apărarea bunurilor sale, 
atunci cînd în mod natural nu există altă soluţie. 

Aceste împrejurări bazate pe factorii biologici - fiziologici sînt ca urmare a existentei unor 
presiuni exterioare care se reflectă în psihicul subiectului, în comportamentul său şi care antrenează 
anumite instincte (cum este acela de conservare a vieţii, sau de protecţie a unor valori). 

Terminologia folosită mai sus a fost consacrată în dreptul penal, în dreptul civil, culpa nu 
desemnează o anumită formă a vinovăţiei, ci vinovăţia cu toate formele ei. Formele culpei civile 
(vinovăţia în dreptul civil) sînt denumite: 

- doi (intenţia); 
- imprudenţa; 
- neglijenţa. 
în dreptul civil intenţia este denumită "doi". Dolul presupune întotdeauna intenţia de a 

păgubi. Dolul este direct sau propriu-zis, dacă autorul prejudiciului a prevăzut urmările faptei sale 
ilicite, deşi cunoştea semnificaţia lor socială negativă şi a vrut ca aceste urmări să se producă. Dolul 
direct are înţelesul dorinţei de al păgubi pe altul. 

Astfel cum s-a mai amintit, în dreptul civil culpa poate fi şi neîntemeiată, în acest caz, ea 
îmbracă forma imprudenţei, fie forma neglijentei. Imprudenţa înseamnă prevederea rezultatului 
păgubitor al faptei ilicite cît şi speranţa uşuratică, neîntemeiată de preîntâmpinare a rezultatului 
păgubitor. 

Neglijenţa înseamnă neprevederea rezultatului păgubitor, în condiţiile în care există 
posibilitatea şi obligaţia prevederii. 

 
6. Cauzele care înlătură răspunderea juridică 
Există anumite împrejurări sau cauze care înlătură răspunderea juridică. Aceste împrejurări, 

prevăzute de legislaţie, diferă de la o ramură de drept la alta. Astfel m dreptul penal sînt prevăzute ca 
avînd un asemenea caracter: 

- amnistia; 
- graţierea,- 
- lipsa pUngeriiprealabile a pârtilor etc. 
Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvîrşită; dacă intervine după condamnare, 

înlătură şi executarea pedepsei. 
Graţierea., înlătură total sau în parte, doar executarea pedepsei. Dreptul penal mai cunoaşte şi 

alte cauze care înlătură răspunderea juridică, precum lipsa pKngerii prealabile a părţilor vătămate, 
împăcarea părţilor sau retragerea plîngerii prealabile . 

 
15.5. Formele răspunderii juridice 
Compararea şi delimitarea formelor răspunderii juridice prezintă importanţă teoretică, dar 

mai ales practică, deoarece, stabilirea naturii juridice a răspunderii în fiecare caz concret priveşte 
calificarea juridică a situaţiei de fapt, ca fază a aplicării dreptului, de interes major atit pentru individ, 
cît şi pentru societate, în principiu, fiecare ramură a dreptului cunoaşte o formă de răspundere 
specifică. De aceea există mai multe feluri (forme) de răspundere juridică: 
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- răspunderea juridică cu caracter politic (răspunderea constituţională a Parlamentului); 
- răspunderea civilă; 
- răspunderea penală; 
- răspunderea administrativă; 
- răspunderea disciplinară etc.  
a) Răspunderea civilă survine în urma încălcărilor normelor dreptului civil, care cuprind o 

sferă vastă de fapte ilicite civile, care pot fi împărţite în două categorii: 
1. Fapte ilicite civile care constau în neîndeplinirea unor obligaţii ce derivă din contract. 

Aceste fapte ilicite constituie temeiul răspunderii contractuale; 
2, Fapte ilicite civile, care nu suit legate de obligaţii contractuale, ci prin săvîrşirea unei fapte 

ilicite cauzatoare de prejudiciu (de daună), denumite delicte civile (fapte care pricinuiesc, din intenţie, 
din neglijenţă sau imprudenţă, o daună unei persoane) . 

Scopul tragerii la răspundere civilă constă, de regulă, în repararea prejudiţiilor patrimoniale 
cauzate prin fapte ilicite. De aici distingem în dreptul civil răspunderea cu caracter reparator (sancţiuni 
reparatorii). Răspunderea reparatorie vizează anularea consecinţelor prejudenciante pentru patrimoniul 
persoanei (fizice ori juridice) prin obligarea făptuitorului la acţiunea de a da sau a face în beneficiul 
păgubitorului. 

Răspunderea reparatorie este şi materială. Pagubele provocate unei organizaţii, societăţi sau 
instituţii de către propriul personal sau membrii acestora, pagube produse din vina şi în cadrul 
activităţii profesionale, antrenează răspunderea materială. 

b) Răspunderea penala survine în urma încălcării dreptului penal, care se numesc infracţiuni 
Infracţiunea este o faptă care prezintă pericol social, săvîrşită cu vinovăţie şi prevăzută de 

legea penala. Criteriul principal pentru caracterizarea unei fapte drept infracţiune îl constituie pericolul 
social pe care îl prezintă. Periculozitatea faptei atrage gravitatea pedepsei (privaţiune de libertate). 

Răspunderea penală este definită ca un raport juridic de constrîngere, născut ca urmare a 
săvîrşirii acţiunii, raport ce se stabileşte între stat şi infractor, al cărui conţinut îl formează dreptul 
statului de a atrage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţiunea prevăzută de legea penală şi de 
al constrânge să o execute, precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi a se 
supune sancţiunii, aplicată în vederea restabilirii ordinii de drept . 

Formele de sancţionare în cazul săvîrşirii infracţiunii pot fi privarea de libertate, amenda 
penală, interzicerea unor drepturi, confiscări etc. 

c) Răspunderea administrativă, apare în urma încălcării normelor dreptului administrativ. 
Fapta săvîrşită cu vinovăţie, dar cu un pericol social mai redus în raport cu infracţiunea se numeşte 
contravenţie. 

în cazul contravenţiilor, răspunderea este stabilită de organele administraţiei de stat sau de 
judecată, care pot aplica sancţiuni administrative: avertisment, amendă, confiscare etc. 

d) Răspunderea disciplinară, încălcarea îndatoririlor profesionale de către acele persoane 
cărora le revin anumite atribuţii şi obligaţii în cadrul producţiei, a activităţii didactice, militare etc. 
reprezintă răspunderea disciplinară. Asemenea fapte se cheamă abateri şi se sancţionează cu: mustrare, 
avertisment, reduceri de salarii, retrogradări, suspendări din funcţie, transfer disciplinar, destituirea din 
funcţie. 

Prin trăsăturile sale, prin natura sa şi prin consecinţele pe care le produce, răspunderea 
juridică apare ca o formă agravată de răspundere socială, întrucît faptele antisociale care declanşează 
răspunderea juridică produc atingerea valorilor sociale, şi împiedică normala desfăşurare a relaţiilor de 
cooperare socială, este firesc că răspunderea juridică să se concretizeze în măsuri cu caracter de 
constrîngere, iar punerea în executare a acestor măsuri să revină ca obligaţie de serviciu unor instanţe 
sociale statale specializate. 

 
PRELEGEREA A ŞAISPREZECEA 

„Sensul pregătirii unui jurist 
nu constă înfăptuit că el trebuie 
să înveţe pe de rost şi în detalii 

normele Ui vigoare. Puţin probabil 
căaceasta-ivafidefofaspeste 

l O ani de activitate profesională, 
deoarece o bună parte din aceste 

norme îşi vor pierde valoarea, însă 
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pentru el este important de a înţelege 
organizarea internă a acestora, 

relaţiile de unitate, coerenţa, ierarhia 
şi interdependenţa sistemului juridic...". 

(Rene David) 
SISTEMELE JURIDICE CONTEMPORANE 
16.1. Tipologia juridică. Noţiuni şi categorii de bază 
Problema tipologiei juridice în condiţiile actuale capătă o importanţă deosebit de mare. în 

sec. XX numărul sistemelor juridice a crescut aproape de 3 ori, şi acum atinge cifra de 200. 
Este vorba, bineînţeles, nu numai despre caracteristicile numerice şi despre varietatea 

considerabilă a sistemelor juridice naţionale, ci şi despre neuniformitatea dezvoltării sociale şi istorice, 
care determină joncţiunea îhtr-o secţiune sincronică a celor mai diferite stadii de dezvoltare a 
dreptului. De aceea tipologia juridică este o premisă necesară a analizei diferenţiate, multilaterale a 
hărţii juridice a lumii, în plan filozofic ea demonstrează unitatea comunului (tipului de drept istoric), 
specificului (familiei de drept) şi a unicităţii (sistemului juridic naţional concret). 

Obiectul fundamental al tipologiei juridice este categoria de "sistem juridic", strîns legată de 
aşa noţiuni conceptuale iniţiale ca "harta juridică a lumii", "tigul de drept istoric", "familia sistemelor 
juridice", "sistem juridic naţional". Intr-un sens restrîns sub sistem juridic se subînţelege dreptul unui 
stat concret, indicat terminologic prin "sistem naţional", în acest caz noţiunea de "sistem juridic" nu 
este sinonimul noţiunii "sistem de drept", deoarece acesta din urmă este o noţiune insitutivă, ce 
dezvăluie legăturile reciproce, raportul şi structura ramurilor dreptului, fapt ce este determinat de 
factori de ordin obiectiv şi subiectiv. 

283 
Noţiunea de "sistem juridic" este mai largă decît cea de "sistem de drept". Pe lîngă structura 

institutivă de drept (sistem de drept) ea mai cuprinde şi un şir de componente ale vieţii juridice a 
societăţii, analiza cărora permite evidenţierea acelor părţi şi aspecte ale dezvoltării juridice, care nu pot 
fi elucidate doar prin analiza structurii institutive. Noţiunea de "sistem juridic", spre deosebire de cea 
de "sistem de drept", reflectă nu atît concordanţa internă a ramurilor dreptului, cît autonomia lor ca 
formaţiuni juridice independente. 

Noţiunea de "sistem juridic" folosită în al doilea sens, este deosebit de strîns legată de 
dreptul comparativ. Aici terminologia este destul de diversă. De exemplu, R David foloseşte termenul 
"familia sistemelor juridice", C. O Abert şi Reînstain - „cercuri juridice'", I. Sabo - "forma sistemelor 
juridice"r S.S. Alexeev - "comunitate structurală". Cel mai răspîndit este termenul "familie juridica". 

Categoria "familie juridică" serveşte pentru indicarea unităţii relative a sistemelor juridice 
naţionale, care au principii juridice asemănătoare, şi reflectă acele particularităţi ale sistemelor 
indicate, care sînt condiţionate de asemănarea dezvoltării lor istorice concrete: structurii, izvoarelor, 
instituţiilor şi ramurilor principale, culturii juridice, tradiţiilor ş.a.m.d.Ea este secundară, auxiliară în 
raport cu noţiunea "tipul de drept istoric", reflectînd mai întii de toate independenţa relativă a formei 
juridice, particularităţile conţinutului tehnico-juridic al dreptului. 

Aşa dar, o familie juridică este o totalitate de sisteme juridice naţionale în cadrul unui tip de 
drept, asociate prin comunitatea formării istorice, structurii izvoarelor, principalelor ramuri si instituţii 
juridice, apucării dreptului, aparatului de noţiuni şi categorii ale ştiinţei juridice. 

In sens larg categoria "sistem juridic" este întrebuinţată ca identică cu noţiunea de "tipul de 
drept istoric", care cuprinde caracteristica esenţială sintetizată a sistemelor juridice ale unei formaţiuni 
social-economice şi exprimă principalul şi esenţialul, caracteristic fiecărui sistem, însă categoria "tipul 
istoric de drept" nu poate cuprinde toată diversitatea sistemelor juridice actuale, în sistemele juridice 
coincid principiile comune fundamentale, iar caracteristicile individuale istorice, care sînt deosebit de 
importante pentru teoria generală a dreptului, diferă. 

Avînd în vedere toate sistemele juridice naţionale de pe globul pămîntesc, în literatura 
juridică sînt întrebuinţaţi termenii: "harta juridică a lumii" (V. A. Tumanov), "geografia juridică a 
lumii (V. Knapp), "comunitatea sistemelor juridice" (J. Stalev) ş. a. . • * 

Termenii menţionaţi cuprind sistemele juridice naţionale existente pe globul pămîntesc, cu 
indiciile lor originale, specifice. 

Se deosebesc: tipologia globală, bazată pe criterii social-economice, şi 
284 
clasificarea în cadrul tipologiei globale, bazată j>e criterii juridice. Noţiunea de "tipologie" şi 

"clasificare" nu sînt identice. In comparaţie cu clasificarea, pentru tipologie este caracteristic un nivel 
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mai înalt de abstracţie. Ea cuprinde totalitatea calitativ identică, toate unităţile care au o legitate 
comună de dezvoltare, în fond, raportul "tipologie - clasificare" poate fi prezentat ca unitate dintre 
comun şi specific. "Tipologia este bazată pe clasificare, în sensul logic al procesului de cunoaştere 
urmează după ea, lichidează neajunsurile ei, în acest sens este o prelungire directă a ei" 

în cadrul tipologiei globale este stabilită apartenenţa sistemelor juridice actuale în un anumit 
tip istoric de drept Criteriul folosit la structura ei ţine cont de esenţa sistemelor juridice ale formaţiunii 
social-economice date. Aşa dar, sistemul social-economic şi politic poate fi recunoscut ca criteriu 
tipologic şi serveşte ca bază pentru structura tipologiei globale ale sistemelor juridice actuale - 
tipurilor istorice de drept. 

Tipologia globală a sistemelor juridice actuale fixează principalul, fără care nu este şi nu 
poate fi tipul istoric de drept Ea caracterizează sistemele juridice ca componente ale unei formaţiuni 
social-economice anumite, prezentîndu-se sub diferite forme şi manifestări. 

Problema tipologiei juridice nu se epuizează prin raportul comunului şi specificului. Mai 
există şi un alt nivel - intermediar - fără care nu poate fi studiat un sistem juridic actual. El presupune 
folosirea categoriei filozofice de "specific" ca exprimare a legăturii dialectice reciproce dintre comun 
şi unic în studierea sistemelor juridice actuale, în acest caz este vorba de o legătură triplă: tipul istoric 
de drept - rezultatul tipologiei globale (familia juridică) - rezultatul clasificării şi (sistemul juridic 
concret). 

în fiecare sistem juridic naţional apar, în primul rînd, trăsături determinate de legităţile 
generale ale dreptului, adică semne caracteristice tuturor sistemelor juridice, dreptului în general 
(semne, principii generale), în al doilea rînd - trăsături ce se unesc doar cu unele din ele în cadrul unui 
tip istoric de drept (trăsături tipologice), în al treilea rînd - trăsături ce se unesc în cadrul familiei 
juridice şi grupului juridic (trăsături din interiorul tipului şi a familiei), şi, în sfîrşit, în al patrulea rînd - 
trăsături caracteristice numai sistemului juridic naţional dat (trăsături specifice). 

16.2. Clasificarea sistemelor juridice contemporane 
în cadrul tipologiei juridice este posibilă şi necesară o clasificare, care ar lua în consideraţie 

particularităţile concret-istorice, tehnico-juridice şi altele 
285 
ale diferitor sisteme juridice. 
Bineînţeles, că ambele tipuri de tipologie juridică nu trebuie să se opună (sau să se 

confrunte), deoarece pentru ele este caracteristică legătura reciprocă, completarea reciprocă. Totodată, 
tipologia globală îndeplineşte rolul de bază metodologică pentru clasificarea din interiorul tipului, care 
concretizează şi formalizează trăsăturile cele mai comune, tipice ale sistemelor juridice în cadrul unui 
tip istoric de drept. 

Clasificarea din interiorul tipului este imposibilă fără a lua în consideraţie raporturile ei 
reciproce cu particularităţile tipologiei globale şi invers. Numai în condiţiile unităţii tipologiei globale 
cu clasificarea din interiorul tipului a sistemelor juridice putem obţine o impresie integră despre harta 
juridică a lumii. 

Clasificarea este posibilă atit la nivelul sistemelor juridice, cît şi la nivelul principalelor 
ramuri ale dreptului. Aceste două varietăţi ale clasificării din interiorul tipului nu se contrazic. 
Specificul clasificării ramurale este determinat de problema abordării cît mai diferenţiate a hărţii 
juridice a lumii. In fiecare caz aparte este suficientă existenţa a unui sau două criterii. 

In calitate de criterii pot să apară instituţiile juridice specifice, izvoarele dreptului (codurile), 
sfera de aplicare a dreptului ş. a. Unul şi acelaşi sistem juridic poate să se refere la diferite familii 
juridice în dependenţă de faptul ce ramură sau ramuri este sau sînt luate în calitate de criteriu. 

Bineînţeles, că toate clasificările ramurale într-o măsură sau alta conţin particularităţi ce 
caracterizează clasificarea ei la nivelul sistemelor juridice. 

Clasificarea sistemelor juridice contemporane trebuie abordată ca un sistem complex (după 
structură) a familiilor juridice, în interiorul fiecărei familii juridice se pot prevedea alte clasificări mai 
mici, adică ea poate fi divizată în mai multe grupuri juridice. De exemplu, m familia juridică romano - 
germană se disting: grupul juridic francez (romanic) şi grupul juridic german. In familia juridică de 
drept comun - grupul de drept englez şi grupul de drept american. 

O clasificare şi mai fracţionată m interiorul familiei o face academicianul V. Knapp, care 
distinge, de exemplu, în familia juridică romano-germană următoarele sfere (grupuri) de sisteme 
juridice: dreptul francez, dreptul austriac, dreptul german, dreptul elveţian, sfera de drept a ţărilor 
scandinave, sisteme mixte de drept, dreptul canonic , 

Clasificînd principalele sisteme juridice contemporane, juristul trebuie să facă o selecţie 
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chibzuită şi să se limiteze la un număr nu prea mare de sisteme juridice. Dacă cineva ar dori să 
folosească pentru clasificări toate 

286 
sistemele juridice existente de pe glob, el pur şi simplu s-ar cufunda într-un noian de material 

empiric. Cea mai detaliată, pentru ziua de astăzi, listă a sistemelor juridice actuale este prezentată în 
Enciclopedia internaţională a dreptului comparativ. Insă este simptomatic faptul ca nici aici n-au fost 
cuprinse toate sistemele juridice ale lumii. 

Se consideră, că juristul trebuie mai întîi de toate să stabilească genealogia sistemelor 
juridice, apoi să urmărească răsptndirea lor geografică ulterioară, adică receptarea. 

Dacă privim harta juridică a lumii, putem observa, că 2/3 din globul pămîntesc trăiesc după 
sistemele juridice receptate iniţial, ascendente în dreptul comun romano-germanic şi englez. 

In baza clasificării, în primul rînd pot fi puse cele mai largi sau, invers, cele mai înguste sfere 
geografice iniţiale, în al doilea rînd, criteriile pot avea un caracter istoric şi nu geografic. 

Şi, în sfîrşit, în calitate de criterii pot fi nemijlocit instituţiile juridice şi ramurile dreptului, 
într-un cuvînt, în căutarea clasificării desfăşurate a sistemelor juridice actuale criteriile folosite pot să 
ia în consideraţie cei mai diferiţi factori, începînd cu cei etici, culturali, geografici, religioşi şi 
terminînd cu "tehnica juridică", "stilul dreptului". Deaceea numărul clasificărilor este aproape 
echivalent cu numărul savanţilor-jurişti. însă, cu toată varietatea poziţiilor şi punctelor de vedere, se 
pot deosebi (bineînţeles, destul de convenţional) două direcţii de bază în clasificarea sistemelor 
juridice actuale, fiecare din ele avînd, la rîndul lor, mai multe tipuri ce posedă anumite particularităţi. 

Prima direcţie este deosebit de clar prezentată în lucrările cunoscutului savant francez R. 
David, care a lansat ideea de trihotomie - evidenţierea a trei "familii juridice" (romano-germanică, 
anglo-saxonă, socialistă), la care aderă restul lumii juridice care cuprinde 4/5 din planetă şi sînt 
denumite "sisteme religioase şi tradiţionale" . 

La baza acestei clasificări stau 2 criterii ideologice (la ele se referă factorii religiei, filozofiei, 
structurii economice şi sociale) şi criteriul tehnicii juridice, şi ambii trebuie folosiţi "nu izolat ci în 
ansamblu". 

Clasificarea lui R. David se bucură de o popularitate considerabilă în ştiinţa juridică 
contemporană. De exemplu, predarea cursului didactic "Principalele sisteme juridice contemporane" în 
universităţile franceze se face în corespundere cu această clasificare. 

Cel mai cunoscut reprezentant al altei direcţii este juristul german K. Zweigerdt în calitate de 
criteriu de clasificare este luată noţiunea de "stil juridic" ("stil de drept"), care ia în consideraţie 5 
factori: 
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1) apariţia şi evoluţia sistemului juridic; 
2) specificul gândirii juridice; 
3) instituţiile juridice specifice; 
4) natura izvoarelor dreptului şi modurile de interpretare a lor; 
5) factorii ideologici. 
în baza aceasta K. Zweigerdt deosebeşte 8 "cercuri juridice": romanic, germanic, scandinav, 

anglo-american, socialist, islamic, hindus (dreptul hinduşilor) . 
Pentru evidenţierea principalelor familii juridice există trei grupuri de criterii cu legături 

reciproce: în primul rînd, geneza istorică a sistemelor juridice; în al doilea rînd, sistemul de izvoare ale 
dreptului; în al treilea rînd, structura sistemului juridic - principalele instituţii şi ramuri ale dreptului. 

Forma, sistemul şi ierarhia izvoarelor de drept caracterizează specificul familiilor juridice şi 
sînt nişte criterii importante ale clasificării lor. Dacă familia juridică romano-germanică este un drept 
scris, codificat, adică este o totalitate de norme care au primit o expresie legislativă, unde elaborarea 
permanentă şi largă a normelor duce la principii generale întărite de lege, atunci dreptul comun anglo-
american se opune dreptului continental în sensul că la baza lui se află precedentul judiciar: el prezintă 
un sistem de drept necodificat. 

Sistemul izvoarelor de drept al fiecărei familii juridice este determinat de dezvoltarea istorică 
specifică, în acest sens un interes deosebit prezintă izvoarele de drept scandinav: aici de mai mult de 
100 de ani majoritatea actelor legislative se adoptă în urma cooperării ţărilor scandinave, unul din 
scopurile căreia este unificarea legislaţiei lor. Dacă înainte această cooperare legislativă se referea 
numai la dreptul privat, atunci în prezent ea a cuprins şi sfera dreptului public. 

Particularităţile dezvoltării istorice, sistemul izvoarelor de drept determină şi aşa numitul 
mod de gîndire juridic. De exemplu, pentru un jurist romano-gennanic este caracteristică predispoziţia 
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pentru noţiuni abstracte, construcţie de noţiuni, pentru sistematizarea cît mai deplină a tuturor 
ramurilor juridice şi pentru examinarea logico-deductivă a legăturilor cazuale. Juristul englez nu se 
deranjează cu totalizări şi abstracţii. El improvizează mai bine şi cu mai mult succes bazîndu-se pe 
propria experienţă. 

Clasificînd sistemele juridice în linii generale, se ia în consideraţie locul în aceste sisteme 
ramurilor de drept, în special ale celor principale, aşa ca ramurile dreptului constituţional, civil, 
comercial, penal, procesual. Unul şi 
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acelaşi sistem juridic se poate referi la diferite familii juridice în dependenţă de faptul, ce 

ramuri ale dreptului se iau în calitate de criteriu. De exemplu, sistemele juridice ale ţărilor latino-
americane după clasificarea elaborată pe baza dreptului privat se vor pomeni, cu unele abateri, în 
familia juridică romano-germanică, însă după clasificarea bazată pe dreptul constituţional, majoritatea 
acestor ţări nimereşte în grupul de drept american în sistemul de drept comun. 

In ceea ce priveşte dreptul scandinav, el are înclinaţie spre sistemele juridice-germanice, însă 
dacă reieşim din faptul că aici este mult mai puţin relevată frontiera dintre dreptul privat şi public, 
atunci el se va afla mai aproape de "dreptul comun". 

Aşa dar, în baza celor trei criterii reciproc legate, se pot evidenţia următoarele opt familii 
juridice: familia juridică romano-germanică; familia juridică de drept comun; familia juridică 
scandinavă; familia juridică latino-americană; f omilia juridică musulmană; fomiKa juridică a 
hinduşilor; familia dreptului obişnuielnic; familia juridică din Extremul Orient 

16.3. Caracteristica generală a principalelor sisteme juridice active 
A Familia juridică romano-germanică. 
La familia juridică romano-germanică se referă sistemele juridice ce au apărut în Europa 

continentală în baza tradiţiilor juridice romane, canonice şi locale. Ea s-a format în baza studierii 
dreptului roman la universităţile italiene, franceze şi germane, care au întemeiat în sec. XII-XVI în 
baza culegerii de legi a lui lustinian o ştiinţă juridică pentru multe ţări europene. A avut loc procesul 
cu denumirea "preluarea şi adaptarea dreptului roman". La început această preluare şi adaptare purta 
forme doctrinare: dreptul roman nu se aplica nemijlocit, se studia fondul lui de noţiuni, structura logică 
internă, tehnica juridică. Anume aceasta a adus la o anumită asemănare între sistemele juridice ale 
ţărilor europene, în aceeaşi direcţie s-a resimţit şi influenţa dreptului canonic. Codificările naţionale au 
atribuit dreptului o anumită claritate, au facilitat aplicarea lui şi au devenit o consecinţă logică a 
concepţiei formate în Europa continentală despre norma juridică şi despre drept m general. Ele au 
încheiat formarea familiei juridice romano -germanice ca fenomen integru. 

Pentru familia juridică romano-germanică sînt caracteristice: existenţa dreptului scris, 
sistemul ierarhic unic al izvoarelor dreptului, divizarea lui în public şi privat, precum şi divizarea 
dreptului în ramuri. Comun pentru dreptul tuturor ţărilor din familia juridică romano-germanică este 
caracterul lui codificat, fondul de noţiuni comune (asemănătoare noţiunilor şi 
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categoriilor de bază), un sistem mai mult sau mai puţin comun al principiilor juridice, în 

toate aceste ţări există constituţii scrise, normele cărora au o autoritate juridică majoră. Această 
autoritate este susţinută şi de stabilirea în majoritatea ţărilor a unui control judiciar al 
constituţionalităţii legilor ordinare. Constituţiile delimitează competenţa elaborării dreptului a 
diferitelor organe de stat şi în corespundere cu această competenţă înfăptuiesc diferenţierea diferitelor 
izvoare ale dreptului. 

Doctrina juridică romano-germanică şi practica legislativă deosebesc 3 tipuri de legi 
ordinare: codurile, legile speciale (legislaţia curentă) şi culegere de norme. 

în majoritatea ţărilor continentale suit adoptate şi acţionează codurile: civil, penal, de 
procedură civilă, de procedură penală ş. a. 

Sistemul legislaţiei curente este de asemenea destul de ramificat. Legile reglează sfere 
distincte ale relaţiilor sociale, numărul lor în flecare ţară este mare. 

Fttntre izvoarele dreptului romano-germanic este important rolul actelor normative 
subordonate legii: regulamentelor, circularelor administrative, decretelor miniştrilor ş. a. 

Situaţia obiceiului în sistemul de izvoare al dreptului romano-germanic este specifică, 
neobişnuită, el poate acţiona nu numai "în completarea legii" dar şi "pe lîngă lege" (exceptînd legea). 
Sînt posibile situaţii cînd obiceiul ocupă o poziţie "împotriva legii" (de exemplu, în dreptul navigaţiei 
Italiei, unde obiceiul maritim prevalează asupra normei codului civil), în general, însă, obiceiul în 
prezent şi-a pierdut caracterul de sursă independentă a dreptului cu rare excepţii. 
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Cît priveşte practica judiciară ca izvor al dreptului romano-germanic, aici poziţia doctrinei 
este destul de contradictorie. Cu toate acestea, practica judiciară poate fi referită la numărul izvoarelor 
auxiliare, în primul rînd aceasta este legat de "precedentul de recurs". Deoarece curtea de casaţie este 
instanţa supremă, chiar şi o decizie judiciară "simplă" (bazată pe analogie sau pe principii generale), 
parcurgînd "etapa de recurs ', poate fi sesizată de către altejudecătorii la soluţionarea proceselor de aşa 
gen ca precedent real. 

în sistemul juridic romano-germanic un loc deosebit îl ocupă doctrina ce a elaborat 
principiile generale ale structurii acestei familii juridice. Doctrina joacă un rol important în activitatea 
de pregătire a legilor. Ea se foloseşte şi în activitatea de aplicare a legilor (interpretarea legilor). 

Odată cu dezvoltarea legăturilor internaţionale capătă o mare importanţă pentru sistemele 
juridice naţionale dreptul internaţional, în unele ţări convenţiile internaţionale au o putere juridică mai 
mare decît legile interne. De exemplu, Constituţia RFG din 1949 direct menţionează, că "principiile 
generale ale dreptului internaţional" au prioritate în faţa legii. 
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Aşa dar, pentru ţările din familia juridică romano-germanică este caracteristică schema unică 

a sistemului ierarhic al izvoarelor de drept, deşi în cadru acestei scheme este posibilă o deplasare a 
accentelor. Acelaşi lucru trebuie menţionat şi despre sistemul de drept, adică împărţirea lui în ramuri. 

în toate ţările familiei romano-germanice este cunoscută divizarea dreptului în public şi 
privat. Această divizare poartă un caracter general, este preponderent doctrinară şi în ultimul timp şi-a 
pierdut însemnătatea de odinioară, în linii generale se poate spune, că la dreptul public se referă acele 
ramuri şi instituţii, care determină statul, ordinea activităţii organelor statale şi relaţiile individului cu 
statul, iar la cel privat - ramurile şi instituţiile ce reglează relaţiile-indivizilor reciproce, în fiecare din 
aceste două sfere, în ţări diferite nimeresc aproximativ aceleaşi ramuri, însă, de exemplu, în RFG 
diviziunea între dreptul privat şi public este pronunţată mai puţin decît în Franţa, ceea ce, în speţă, îşi 
găseşte reflectare într-o organizare şi competenţă a organelor justiţiei generale, administrative şi 
constituţionale diferită de cea a Franţei. 

Apartenenţa dreptului diferitor ţări europene la familia romano-germanică nu exclude 
anumite deosebiri între sistemele juridice naţionale. Reamintim, că dreptul francez, pe de o parte, şi 
dreptul german, pe de altă parte, au servit drept model, în baza căruia în interiorul familiei juridice 
romano-germanice se deosebesc două grupuri juridice: romanic, din care fac parte Belgia, 
Luxemburgul, Olanda, Italia, Portugalia, Spania şi cel germanic, care include de asemenea Austria, 
Elveţia şi alte ţări. în interiorul familiei juridice romano-germanice grupul dreptului "romanic", care se 
reflectă, în deosebi în dreptul francez, diferă de grupul dreptului "germanic", care este influenţat de 
ştiinţa juridică germană. 

R Familia juridică de drept comun. 
Spre deosebire de ţările familiei romano-germanice, unde izvorul principal al dreptului este 

legea aplicată în acţiune, în ţările familiei juridice anglo-saxone ca izvor de bază a dreptului serveşte 
norma formulată de către judecători şi exprimată în precedente judiciare. 

Dreptul comun anglo-american, ca şi dreptul roman, s-a dezvoltat după principiul "Dreptul e 
acolo, unde este apărarea". Şi necâtînd la toate încercările de codificare (I. Bentam ş. a.), dreptul 
comun englez, completat şi perfecţionat cu legile "dreptului de echitate", la baza lui este un drept de 
precedent creat de judecătorie. Acest fapt nu exclude creşterea rolului dreptului statutar (legislativ). 
Aşa dar, dreptul englez a căpătat o structură triplă: dreptul comun - izvor de bază; dreptul de echitate 
care completează şi corectează acest izvor de bază; dreptul statutar - dreptul scris de origine 
parlamentară. 
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* -rtf* 
In familia juridică anglb-americana se deosebesc grupurile de drept englez şi legat de el prin 

originea sa, dreptul SUA. /n grupul de drept englez intră, pe lîngă Anglia, Irlanda de Nord, Canada, 
Australia, Noua Zelandă, fostele colonii britanice (în prezent 36 de state sînt membre ale Comunităţii), 
După cum se ştie Anglia a fost un mare Imperiu colonial şi dreptul englez s-a răspîndit în multe ţări ale 
lumii, în consecinţă aproape 1/3 din populaţia lumii trăieşte conform normelor dreptului englez. 

Dreptul SUA, avînd drept sursă dreptul comun englez, în prezent este destul de independent. 
Excepţie fac: statul Lmziana, unde un rol considerabil H joacă dreptul francez şi statele cele mai 
sudice, $e teritoriul cărora este răspîndit dreptul Spaniei. 

Dreptul comun este un sistem, care poartă amprenta istoriei, iar această istorie pînă în sec. 
XVIII este o istorie exclusiv a dreptului englez care s-a dezvoltat pe trei căi: formarea dreptului 
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comun, completarea lui cu dreptul de echitate şi interpretarea statutelor. 
însă, dacă juriştii Europei continentale consideră dreptul o totalitate de reguli stabilite 

dinainte, atunci pentru un englez dreptul este, în general, aceea la ce va ajunge examinarea judiciară. 
Pe continent juriştii sînt interesaţi în primul rînd de faptul cum este reglementată situaţia dată, în 
Anglia - în ce ordine ea trebuie corectată, pentru a ajunge la o hotărîre judiciară corectă. 

în Franţa, Germania, Italia, în toate ţările din familia romano-germanică justiţia se face de 
către judecătorii care posedă diploma de jurist în Anglia chiar şi judecătorii din "Tribunalul suprem" 
pînă în sec. XIX nu trebuiau să aibă neapărat studii juridice universitare: ei însuşeau profesia lucrînd 
cu avocaţi şi studiind practica de procedură judiciară. Abia în timpurile noastre dobîndirea diplomei 
universitare a devenit o condiţie importantă pentru a deveni avocat sau judecător. Examenele 
profesionale, care permit ocupaţia de profesii juridice, au devenit foarte serioase şi pot fi considerate 
astăzi ca echivalent al diplomei juridice. Dar şi în prezent, după părerea englezilor principalul este, ca 
dosarele să fie examinate în judecătorii de către oameni practici. După părerea lor, pentru a "judeca 
bine" este de ajuns să se respecte principiile de bază ale procedurii judiciare, care sînt o parte 
componentă a eticii generale. 

Dreptul englez şi astăzi ramîne un drept judiciar, elaborat de către judecători în procesul 
examinării cazurilor aparte. Luînd în consideraţie regulile precedentului, o asemenea abordare asigură 
situaţia în care normele de drept comun sînt mai flexibile şi mai puţin abstracte, decît normele de drept 
ale sistemelor romano-germanice, în schimb face dreptul mai cazuistic şi mai puţin concret. . • - 

Structura dreptului în familia juridică anglo-saxonă (divizarea în ramuri şi instituţii de drept), 
însăşi concepţia dreptului, sistemul de izvoare ale 
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dreptului, limbajul juridic - totul este diferit de cele din sistemele juridice ale familiei 

romano-germanice. în cadrul dreptului englez lipseşte divizarea dreptului în privat şi public, carg este 
înlocuită aici cu divizarea în drept comun şi dreptul echităţii. 

Ramurile dreptului englez nu sînt atît de clar pronunţate ca în sistemele de drept 
continentale, fapt ce 1-au considerat 2 factori: în primul rînd, toate judecătoriile au o jurisdicţie 
comună, adică pot examina diferite categorii de dosare - de drept public şi privat, civile, comerciale, 
penale. Jurisdicţia împărţită duce la delimitarea ramurilor de drept, iar cea unificată acţionează, 
evident, în direcţia opusă, în al doilea rînd, dreptul englez s-a dezvoltat treptat, pe calea practicii 
judiciare şi a reformelor legislative în cazuri aparte. în Anglia nu există coduri de tip european. 
Deaceea pentru un jurist englez dreptul este omogen. Doctrina engleză nu cunoaşte discuţii despre 
diviziunile structurale ale dreptului. De fapt ea mai mult preferă rezultatul decît argumentări teoretice. 

Revoluţia Americană a înaintat pe primul plan ideea dreptului american naţional 
independent, care a rupt legăturile cu "trecutul său englez". Adoptarea Constituţiei federale scrise din 
1787, a constituţiilor statelor ce au intrat în componenţa SUA, a fost un prim şi important pas pe 
această cale. Se presupunea o respingere totală a dreptului englez, iar odată cu el - a principiului 
precedentului şi altor semne caracteristice pentru "dreptul comun", însă nu s-a petrecut o trecere a 
dreptului american în familia romano-germanică. Numai unele state, foste colonii franceze sau 
spaniole (Luiziana, California) au adoptat codurile de tip roman, care cu timpul, treptat s-au pomenit 
absorbite de "dreptul comun". 

în general, în SUA s-a format un sistem dualist, asemănător celui englez: dreptul precedent 
în interacţiune cu cel legislativ, în Anglia şi SUA există una şi aceeaşi concepţie a dreptului şi a rolului 
său. în ambele ţări există de fapt, aceeaşi divizare a dreptului, se folosesc unele şi aceleaşi noţiuni şi 
interpretare a normelor de drept. 

Pentru un jurist american, ca şi pentru unul englez, dreptul este mai întîi de toate un drept al 
practicii judiciare. Normele elaborate de legislator pătrund cu adevărat în sistemul de drept american 
numai după o aplicare şi interpretare a lor multiplă de către judecătorii numai cînd se va putea face o 
referire la hotărîrile judiciare care 1-au aplicat şi nu la norme nemijlocit. Prin urmare, dreptul SUA, în 
general, are o structură analogică cu structura dreptului comun. Dar numai în general, în procesul 
examinării unei probleme apar diferite deosebiri structurale dintre dreptul englez şi cel american, 
multe din care sînt considerabile cu adevărat şi nu pot fi neglijate . 
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Una din aceste deosebiri considerabile este legată de structura federală a SUA. Statele din 

componenţa SUA sînt dotate cu o competenţă destul de largă, în cadrul căreia ele îşi făuresc legislaţia 
lor şi sistemul său de drept precedent, în legătură cu aceasta se poate spune, că în SUA există 51 
sisteme de drept - 50 - în state şi una federală. Judecătoriile fiecărui stat îşi exercită jurisdicţia 
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independent unul faţă de altul, şi de aceea nu este neapărată condiţia de respectare a hotărîrii, luate de 
judecătoria unui stat, în altul. 

Cît de puternică n-ar fi tendinţa spre un caracter unitar al practicii judiciare, nu sînt rare 
cazurile, cînd judecătorii diferitor state adoptă asupra unor dosare analogice hotărîri neidentice, uneori 
chiar contradictorii. Acest fapt provoacă coliziuni, agravate de posibile divergenţe dintre hotărîrile 
judecătoriilor statelor (care examinează majoritatea dosarelor) şi judecătoriile federale (cărora le sînt 
subordonate categorii anumite de dosare). 

încă o deosebire a dreptului american de cel englez este acţiunea puţin mai liberă a regulii 
precedentului, instanţele superioare judiciare ale statelor şi Curtea Supremă a SUA nici odată n-au fost 
legate de propriile lor precedente. De aici - libertatea considerabilă şi capacitatea de manevrare în 
timpul procesului de adaptare a dreptului la condiţiile ce se schimbă. 

Această comportare mai liberă cu precedentul capătă o deosebită importanţă în legătură cu 
competenţa judecătoriilor americane (necunoscută judecătoriilor engleze) de a exercita controlul 
asupra constituţionalităţii legilor. Dreptul controlului constituţional, folosit activ de Curtea Supremă, 
subliniază rolul puterii judiciare în sistemul american de guvernământ 

Posibilităţile mari ale influenţei judiciare asupra legislaţiei nu exclude faptul, că legislaţia în 
sistemul juridic al SUA are o pondere mare şi este mai importantă decît dreptul statutar în Anglia. 
Aceasta se datorează în primul rîhd existenţei constituţiei scrise, mai precis - a unui sistem întreg de 
constituţii: federală, care există deja 200 de ani şi joacă un rol important, şi diferite după vîrstă, 
constituţii ale statelor. Pe lîngă aceasta, după cum s-a menţionat mai sus, statelor le este acordată o 
competenţă legislativă destul de largă, şi ele se folosesc activ de ea. 

în dreptul statutar al SUA se întâlnesc numeroase coduri, care nu sînt cunoscute dreptului 
englez, în cîteva state acţionează codurile civile, în 25 -de procedură civilă, în toate statele - penale, în 
unele - de procedură penală. 

O formă de codificare deosebită în SUA a devenit crearea aşa-numttelor legi şi coduri cu 
caracter unitar, scopul cărora este de a stabili o posibilă unitate a acelor părţi ale dreptului, unde acest 
lucru este deosebit de necesar. Pregătirea proiectelor acestor legi şi coduri este înfăptuită de Comisia 
Naţională a reprezentanţilor tuturor statelor împreună cu Institutul American de drept şi Asociaţia 
Americană a avocaţilor. 

Pentru ca proiectul să devină lege, el trebuie să fie adoptat de state. 
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Printre codurile de acest gen, primul şi cel mai cunoscut este Codul comercial Unitar, care a 

fost adoptat oficial în anul 1962. 
în SUA, ca şi în Anglia, aplicarea legii depinde de precedentele judiciare, de interpretarea lor 

şi nu sînt garanţii că legile sau codurile unitare vor fi interpretate peste tot la fel de practica judiciară. 
Din diferite motive (expansiunea colonială, recepţia, influenţa ideologică ş. a.), în afara 

cadrului european s-au pomenit multe sisteme juridice naţionale, care se pot referi, cu unele rezerve, la 
familia romano-germanică. Aici poate fi vorba de "dreptul latino-american". 

C. Dreptul latino-american. 
Comunitatea destinului istoric a statelor latino-americane, asemănarea ormduirii social-

economice şi a structurii politice în majoritatea acestor state au dat naştere la instituţii politico-juridice 
asemănătoare. Aceasta a condiţionat şi asemănarea sistemelor juridice, ceea ce ne dă posibilitate să 
vorbim despre dreptul latino-american. 

în baza sa dreptul latino-american este un drept codificat, unde codurile sînt construite după 
modele europene, ceea ce la rîndul său, ne permite să vorbim despre apropierea lui de sistemul 
romano-germanic. De aici alte trăsături de asemănare - sistemul de drept aproximativ analogic, 
caracterul abstract al normei juridice. 

Pentru percepţia anume a modelului european şi, în special, a modelului francez de 
codificare, statele latino-americane au fost pregătite de caracterul dreptului colonial, adică al dreptului 
spaniol şi portughez, apropiat după dezvoltarea sa istorică de dreptul francez şi transportat pe 
continentul american de către cuceritori. Este caracteristic faptul, că şi ţările ce gravitau geografic 
către SUA, s-au pomenit aderate la modelele continentale europene. Un exemplu este Mexicul, unde 
sistemul juridic format după cucerirea independentei politice "a asimilat ideile juridice şi tehnica 
juridică specifice pentru grupul romano-germanic al sistemului continental de drept burghez. Tradiţiile 
romanice în Mexic s-au pronunţat chiar şi în aceea, că primele lui coduri şi multe legi adoptate în sec. 
XIX au suportat o variabilă influenţă a dreptului francez şi spaniol"^ 

Unele coduri adoptate în secolul trecut în cîteva ţări au fost înlocuite cu altele noi sau 
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considerabil modernizate (ca, de exemplu, în Mexic după adoptarea constituţiei din anul 1917), însă în 
majoritatea cazurilor codificarea veche a rămas în vigoare. Această situaţie este asemănătoare cu cea 
din Franţa şi RFG şi ea respectiv provoacă aceleaşi probleme şi consecinţe. Codurile vechi se 
pomenesc încercuite de o masă de legi şi acte subordonate 
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legii. In dreptul latino -american un rol deosebit de important îl joacă legislaţia delegată, 

adică actele puterii guvernamentale, ceea ce este legat de forma de guvernământ prezidenţială cît şi de 
perioadele îndelungate de guvernare a militarilor, cînd activitatea juridică normală de fapt se reducea 
la zero. 

Rolul obiceiului ca izvor al dreptului latino-american variază de la o ţară la alta. De exemplu, 
în Argentina el este mai mare, iar în Uruguay -dimpotrivă, mai mic. Dar în genere - este o sursă 
subvenţionară. 

Patru state latino-americane sînt federative - Argentina, Venesuela, Brazilia şi Mexic. 
Caracterizînd dreptul acestor ţări, este nevoie de a delimita competenţa dintre federaţie şi membrii ei, 
masivul competenţei legislative de bază aparţine federaţiei 

Dreptul latino - american se deosebeşte de sistemul romano-germaaic prin sfera de drept 
public. Şi dacă, cucerindu-şi independenţa, ţările latino -americane în căutarea modelului de drept 
privat şi-au îndreptat privirile spre Europa, atunci modelul constituţional ele l-au găsit în SUA. 
Constituţiile acestor ţări au împrumutat forma americană de guvernămînt - republica prezidenţială, alte 
instituţii constituţionale. 

Tinerele state din America Latină nici n-au avut de ales altceva. Constituţia SUA era pe 
atunci unica constituţie republicană scrisă, în vigoare, în acelaşi timp asimilarea modelului 
constituţional american ne permite să vorbim despre "dualitatea" dreptului latino - american, despre 
joncţiunea în cadrul lui a modelelor european şi american. 

Trebuie de menţionat faptul că spre deosebire de SUA, pentru ţările Americii Latine nu este 
caracteristică stabilitatea constituţională, în Venesuela, de exemplu, în 168 de ani (din momentul 
adoptării primei constituţii) au fost adoptate 20 de constituţii, în Bolivia în 152 de ani - 21 de 
constituţii ş. a. m. d. 

Printre particularităţile dreptului latino-american trebuie menţionată atenţia încordată a 
constituţiilor ţărilor acestei regiuni către instituţia controlului judiciar asupra constituţionalităţii legilor, 
inclusiv folosirea acestor proceduri, care nu sînt cunoscute pentru modelul controlului judiciar 
constituţional american. 

împntmuttnd de la SUA principiile structurii şi funcţionării sistemului judiciar (în special - 
referitor la organizarea şi atribuţiile Judecătoriilor Supreme), ţările latino-americane, au modificat 
modelul american, elaborînd m unele cazuri concepţia naţională proprie de aplicare a puterii judiciare. 

De exemplu, spre deosebire de SUA, practica judiciară în majoritatea acestor ţări nu este 
considerată izvor de drept 

In sec. XX America Latină se debarasează de imitaţia pasivă, caracteristică secolului trecut, a 
modelelor juridico-politice străine atit în sfera dreptului public, cît şi în cea a dreptului privat 
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Creşte "tendinţa în folosul instituirii şi dezvoltării instituţiilor statale de drept şi social-

politice de origine locală, naţională. Textele constituţiilor devin mai concrete, mai flexibile, iau în 
consideraţie condiţiile social-economice ce se modifică şi situaţia politică atit în lume în general cît şi 
în America Latină în particular" . 

D. Dreptul scandinav 
Necătind la faptul, că ţările scandinave, - Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda - geografic 

sînt mai aproape de ţările familiei juridice romano-germanice decît America Latină sau Japonia, este 
de menţionat originalitatea şi autonomia dreptului scandinav. 

Dreptul roman a jucat, fără îndoială, un rol mai puţin remarcabil în dezvoltarea sistemelor 
juridice în ţările scandinave decît în Franţa şi Germania, în statele nordice nu sînt şi n-au fost coduri 
asemănătoare Codului Civil francez sau Codului Civil german. 

Practica juridică joacă aici un rol mai important decît în ţările Europei continentale. 
Dreptul scandinav nu poate fi referit nici la sistemul de drept comun anglo-saxon. 
Dezvoltarea istorică a sistemelor juridice ale ţărilor nordice a avut loc independent faţă de 

dreptul englez. Dreptul scandinav aproape nu are aşa semne caracteristice ale dreptului comun cum 
sînt regula precedentului, tehnica deosebirilor, rolul deosebit al dreptului procesual. 

Legăturile reciproce strînse ale sistemelor juridice nordice se explică prin existenţa 
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legăturilor stabile politice, economice şi culturale dintre ţările scandinave. 
Punctul de pornire în formarea dreptului ţărilor scandinave au fost 2 acte legislative, 2 coduri 

- "Codul regelui Cristian V" adoptat în Danemarca în 1683 (în 1687 acţiunea lui s-a răsptndit şi în 
Norvegia sub denumirea de "Dreptul norvegian"), şi "Codul de Legi al statului Suedez" din 1734. 
Aceste coduri au constituit baza dezvoltării ulterioare a ambelor ramuri - daneze şi suedeze - ale 
dreptului scandinav. 

Legislaţia codificată nu este cea mai mare parte a dreptului scandinav. De exemplu, în 
Norvegia şi Danemarca se deosebeşte chiar poziţia, care atribuie o mare importanţă practicii judiciare 
ca izvor de drept. Este destul de important rolul practicii judiciare şi în Suedia. Acest fapt deosebeşte 
dreptul scandinav de sistemul romano-germanic, apropiindu-1 de dreptul comun. 

Dreptul scandinav este un sistem unitar nu numai datorită faptului, că sînt asemănătoare căile 
istorice de dezvoltare a dreptului, particularităţile 
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legislaţiei, sistemul izvoarelor. Un rol deosebiţii joacă şi faptul, că ţările scandinave 

colaborează strâns în domeniul legislaţiei şi acest proces, care a început la sfîrşitul sec. XIX, a adus la 
apariţia unui număr considerabil de acte unificate, ce acţionează egal în toate statele participante. 

în ţările scandinave au existat condiţii deosebit de favorabile pentru atingerea dacă nu a 
unităţii, atunci a unui nivel înalt de armonizare a dreptului. Dezvoltarea lor istorică şi limbile sînt 
destul de asemănătoare, legăturile culturale foarte strînse, între ele n-au existat diferenţe politice 
considerabile, populaţia lor, situaţia geografică şi nivelul de dezvoltare economică au fost aproximativ 
aceleaşi. 

Toate aceste circumstanţe au înlesnit considerabil colaborarea juridică, la fel şi faptul că în 
aceste ţări dreptul s-a dezvoltat istoric pe căi paralele. Fiind în general aproape de modelul continental, 
dreptul scandinav are, totuşi, trăsături specifice considerabile. 

E. Dreptul musulman (islamic) 
Dreptul musulman ca sistem de norme, ce exprimă în formă religioasă în general, voinţa 

nobilimii musulmane religioase, într-o oarecare măsură sancţionate şi susţinute de statul musulman 
teoretic, în baza sa s-a format în Califatul Arab în sec. VII-X şi este bazat pe religia musulmană - 
islam. 

Islamul porneşte de la faptul, că dreptul existent a venit de la Allah care într-un anumit 
moment al istoriei 1-a descoperit omului prin prorocul său Muhamed. Dreptul lui Allah este dat 
omenirii odată şi pentru totdeauna, dcaccca societatea trebuie să se conducă de el şi să nu creeze altul, 
al său, sub influenţa condiţiilor sociale ce se schimbă mereu. Este adevărat, că teoria dreptului 
musulman recunoaşte faptul, că revelaţia divină necesită explicaţie, interpretare pentru care au trecut 
veacuri de muncă asiduă a juriştilor musulmani. 

însă aceste eforturi n-au fost îndreptate spre crearea unui drept nou, ci doar pentru a adapta 
dreptul dat de dumnezeu pentru o întrebuinţare practică. 

Deoarece dreptul musulman reflectă voinţa lui Allah, el cuprinde toate sferele vieţii sociale, 
dar nu numai acelea care de obicei se referă la sfera de drept. Dreptul musulman în sensul larg 
determină molitvele, pe care trebuie să le ştie musulmanul posturile care trebuiesc respectate, pomana 
care trebuie dată, pelerinajele care trebuie făcute, în acest sens el este un sistem islamic unitar de 
reglare social-normativă, care cuprinde atit norme juridice, cît şi norme nejuridice, în primul rînd 
norme religioase, precum şi obiceiuri . 

Şanatul constă din 2 părţi - teologia sau principiile credinţei - (achid) şi dreptul (fikh). 
Fikhul, sau dreptul musulman se împarte în 2 părţi: prima indică linia de comportament al 
musulmanului faţă de semenii săi 
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(muamalat), a doua prescrie îndatoririle faţă de Allah (ibadat). 
Aceste două părţi alcătuiesc obiectul ştiinţei juridice sub aspectul, cum ea este determinată 

de şcolile de drept. 
Funcţia principală a "fikhului" constă în păstrarea legăturilor indisolubile, dintre legislaţia 

statului musulman şi sursele ei primare. Diferenţa dintre ştiinţa juridică musulmană şi cea civilă constă 
în faptul, că sistemul juridic musulman începe din Coran şi consideră dreptul un rezultat al 
dispoziţiilor divine şi nu un produs al conştiinţei omeneşti şi al condiţiilor sociale. 

Deşi islamul este cea mai tînără din cele trei religii mondiale şi-a cucerit o largă răspîndire. 
Conform diferitor calcule, m lume trăiesc de la 750 pîhă la 900 milioane de oameni care profesează 
islamul. Ei alcătuiesc majoritatea saup parte considerabilă a populaţiei din 51 de state . 
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însă acţiunea spaţială a dreptului nu este identică cu graniţele geografice ale ţărilor cu 
populaţie musulmană. Există naţiuni şi grupuri etnice ce profesează islamul în calitate de religie, însă 
n-au acceptat dreptul musulman. 

Baza ştiinţei juridice musulmane o constituie metoda cazuistică sub denumirea "Um al furu", 
sau rezolvarea cauzei (mas'ii). La baza tuturor şcolilor, sunite şi şute, învăţăturile cărora sînt 
recunoscute, au stat două şcoli: şcoala Medina şi şcoala irachiană. Aceste vechi şcoli foloseau dreptul 
obişnuelnic, stabilit pe teritoriile controlate de ei, şi 1-au adaptat la necesităţile credinţei noi. Din 
motive istorice astăzi există 4 şcoli sunite (hanifică, malichită, şafiită, hanbalită) ale dreptului 
musulman, precum şi 3 şcoli şiite (djafarită, ismailită, zeidită). Fiecare şcoală are metodologia şi 
concepţia sa juridică, fiecare pretinde să se considere un sistem independent al dreptului musulman. 

Dreptul musulman este bazat pe postulate incontestabile, ce acordă sistemului statornicie. 
Juriştii musulmani condamnă totul ce este mtHnplător şi nedeterminat După structura sa normele 
juridice formulate de aceşti jurişti sînt bazate întotdeauna pe factori exteriori. 

Motivele şi intenţiile individului nici odată nu se iau în consideraţie. Toate elementele 
psihologice sînt excluse conştient din examinare. Legea, în interpretarea sa romanică veche şi 
occidentală, pentru concepţia de drept musulmană nu există. Teoretic numai Dumnezeu are putere 
legislativă, m realitate, însă, unica sursă a dreptului musulman sînt lucrările savanţilor 
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jurişti . Examinînd dosarul, judecătorul nici odată nu apelează la Coran sau Sună - legendă 

despre proroc. El se referă la autorul, autoritatea căruia este unanim recunoscută. 
Dreptul ca o totalitate de norme anumite s-a format în primele două secole ale existenţei 

islamului. Secolele următoare practic nu au adus nimic nou. Această stagnare este atribuită aşa numitei 
"închideri a porţilor eforturilor omeneşti „Idjtihad". însă şcolile şiitice nici odată n-au recunoscut 
această "închidere a porţilor". Deaceea dreptul şiiţilor a fost mult mai flexibil decît dreptul profesat de 
şcolile sunite. Cu toate acestea, pînă în sec. XIX evoluţia concepţiei de drept musulman a decurs 
prioritar în comentarii juridice religioase şi culegeri de "fetre" care interpretau pe nou tradiţionalele 
principii şi legi ale şariatului, neschimbîndu-le conţinutul obişnuit. La aceasta au contribuit ritmurile 
relativ lente de dezvoltare socială, dominaţia formei religioase a conştiinţei sociale. 

în dreptul musulman s-a creat învăţătura despre 4 "rădăcini" (izvoare) ale dreptului 
musulman. Prima "rădăcină" este, bineînţeles, coranul. A doua "rădăcină" este sunna, importantă 
pentrui interpretarea şi tălmăcirea regulilor Coranului, adică povestire despre viaţă, activitatea 
prorocului. A treia "rădăcină" - idjima: acord atins de toată activitatea musulmană în problema 
obligaţiilor musulmanului. A patra şi ultima "rădăcină" - analogia (chias), adică aplicarea la cazurile 
noi asemănătoare a regulilor stabilite de Coran, sunnă sau adjimă. 

Pe parcursul dezvoltării ulterioare a învăţăturii în această schemă s-a introdus încă o 
modificare, a ideii idjima, care a mărit considerabil importanţa ei practică: propunerea acceptată odată 
de către juriştii tuturor sau chiar a unei şcoli, este considerată regulă. 

Influenţa izvoarelor de drept de tip european a devenit., de fapt, un proces ireversibil, care a 
atins şi toate ţările islamice, unde recent a dominat dreptul musulman în toată originalitatea surselor 
sale. 

Sistemele juridice ale acestor ţări au suferit schimbări considerabile în sensul că importanţa, 
sferă de acţiune şi ponderea dreptului musulman s-au micşorat, iar însuşi dreptul - după forma sa 
exterioară - a asimilat cîte ceva din codificările europene. 

însă nu trebuie să exagerăm tendinţele de acest gen, mai ales în condiţiile activităţii 
islamului, care caracterizează viaţa politică a multor state. Această activitate este însoţită de cerinţele 
de a respinge modelele de drept occidentale, de a restabili definitiv toate normele şi cerinţele dreptului 
musulman 
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In cadrul dreptului musulman lipseşte divizarea clasică în drept public şi privat. Capitolul 

urmează după capitol fără o delimitare logică a problemelor care ar trebui referite la dreptul privat sau 
la cel penal. Din numărul principalelor ramuri ale dreptului musulman fac parte dreptul penal, dreptul 
judiciar şi dreptul familiei. 

Dreptul penal musulman este bazat, mai întîi de toate pe deosebirea dintre pedepsele ferm 
stabilite (Audud) şi discrete (talzir). La măsurile de pedeapsă stabilite (destul de drastice) se condamnă 
pentru următoarele infracţiuni: omor, adulter, acuzare falsă de adulter, furt, întrebuinţarea băuturilor 
spirtoase, jefuire armată şi revoltă. Pe lîngă pedeapsa pentru infracţiunile enumerate, codi (judecătorul) 
putea, după aprecierea personală, să pedepsească pentru oricare altă violare a legii. Lui i se acordă o 
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mare libertate de apreciere şi un şir de norme a fost creat anume pe această cale. 
Organizarea judiciară musulmană se deosebea prin simplitate. Un singur judecător examina 

dosare de diferite categorii. Nu există o ierarhie a judecătorilor. 
In condiţiile actuale unele ţări musulmane (de exemplu, Egiptul) au refuzat complet 

judecătoriile musulmane, însă în majoritatea ţărilor arabe ele continuă să joace un rol destul de 
important în mecanismul de acţiune socială a dreptului, în unele ţări (de exemplu, în Sudan) sistemul 
de judecătorii musulmane a căpătat un caracter de mai multe trepte (mai multe instanţe), în altele 
există sisteme^ paralele de judecătorii musulmane, corespunzătoare diferitor interpretări, în unele ţări 
judecătoriile musulmane după competenta sa sînt orientate spre examinarea dosarelor în special cu 
statut personal. In altele (ţările peninsulei Arabe şi golfului Persic) examinarea cuprinde şi dosarele 
civile şi penale. De obicei, judecătorilor li se înaintează cerinţe înalte de calificare în sensul pregătirii 
lor de drept religioase. 

Legislaţia familiei a ţărilor arabe, în general, este orientată spre consolidarea normelor şi 
principiilor dreptului musulman. 

Dreptul musulman, care a suportat numeroase influenţe străine, rămîne o familie juridică 
independentă, care acţionează asupra milioanelor de oameni. 

F. Dreptul hinduşilor 
Formîndu-se încă în antichitate şi parcurgîhd un drum de 2000 de ani, lung şi complicat, de 

dezvoltare istorică, dreptul hindus şi-a păstrat semnificaţia reglementativă (în limite restrînse) pînă în 
prezent şi este unul din componentele principale ale suprastructurii juridice a societăţii indiene. 
Principalul motiv al acestei "viabilităţi" este ascuns nu în particularităţile deosebite ale dreptului 
hindus, ci în legătură strihsă a normelor lui cu instituţiile sociale tradiţionale (în primul rînd - cu obştea 
şi cu structurile de castă, foarte stabile, capabile la adaptare în cele mai diferite condiţii social-
economice şi politice). Anume datorită acestei legături cu instituţiile sociale 

tradiţionale, dreptul hindus pe parcursul a mai multor secole şi-a păstrat nu numai forma, dar, 
într-o măsură oarecare, şi conţinutul . 

Principala particularitate a dreptului hindus este încrucişarea sţrînsă cu religia. Dreptul 
hindus nu are o independenţă relativă şi este, în fond, o parte integrantă a hinduismului, a unui 
fenomen foarte original (în concepţia comună), a unui sistem sincretic tradiţional, care cuprinde 
diferite credinţe şi ritualuri religioase, valori morale, filozofice şi ideologice, care presupun un anumit 
mod de viaţă, un anumit regim social, o anumită organizare sau structură socială. 

Sistemul de drept hindus este unul din cele mai vechi din lume. Vedele (veoi) culegeri de 
cîntece, rugăciuni, imnuri şi vorbe de duh religioase indiene, alcătuite în diferite porţiuni ale mileniului 
doi pînă la era noastră şi chiar mai înainte, conţin texte antice, în care unele rînduri pot fi interpretate 
ca reguli de comportare, însă, deşi hinduşii consideră vedele revelaţii divine şi surse ale religiei şi 
dreptului lor, influenţa lor practică asupra vieţii spirituale a populaţiei hinduse a fost foarte 
neînsemnată. 

Se ştie că în Roma Antică apariţia construcţiilor de drept, adică dezvoltarea dreptului, a fost 
însoţită de eliberarea (debarasarea) lui de formele religioase, în India Antică formarea instituţiilor şi 
normelor de drept, ca şi în dreptul musulman, a decurs într-o aparenţă religioasă. Pentru evoluţia 
dreptului hindus a fost caracteristic nu procesul secularizării, ci schimbarea caracterului legăturii lui cu 
formele religioase, modificarea în raportul formelor de drept şi religioase. Legătura dintre juridic şi 
religios este putere de stat. 

Şcolile hinduse de drept, formate treptat în sec. XI-XII se deosebeau prin abordarea diferită a 
trei probleme importante, legate de dreptul la moştenire, regimul juridic al averii unor membri ai 
familiei nedivizate, împărţirea averii familiei. Principalele şcoli ale dreptului hindus au fost şcoala 
Daiabaa în Bengatia şi şcoala mitacşara, cu cîteva ramificaţii. Pe lingă aceasta, dreptul hindus 
întotdeauna a recunoscut faptul, că obiceiurile care sînt respectate de demult într-o anumită regiune, 
castă, clan sau familie, trebuie considerate izvoare de drept. 

în perioada anterioară colonizării britanice, dreptul hindus clasic nu se baza nici pe 
normativele formale stabilite de către autorităţile laice, nici pe hotărîrile judiciare. 

în fond, el se baza pe lucrările savanţilor, pe "smriti", pe comentariile şi pe culegerile lor. 
Toate aceste lucrări reprezentau o descriere a dreptului obişnuit. Preoţii-jurişti ai Indiei, fără îndoială, 
jucau un rol important în stabilirea obiceiurilor ce meritau o apreciere juridică. 

302 
Dreptul hindus a suportat modificări considerabile în perioada expansiunii coloniale engleze, 

în domeniul dreptului de proprietate şi dreptului obligatoriu normele tradiţionale au fost substituite de 
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normele dreptului comun. 
Alta era situaţia în domeniul dreptului familiei şi de moştenire, unde toate procesele de 

moştenire, de căsătorie, de castă şi de alte obiceiuri, erau hotărîte conform normelor dreptului hindus. 
S-a format ceva de genul "dreptul anglo-hindus". însă n-a avut loc o totală înlăturare a dreptului 
hindus, şi un şir de instituţii şi norme ale lui prelungeau să acţioneze, în timpul luptei pentru 
independenţă s-a discutat planul codificării totale a dreptului hindus, iar după proclamarea 
independenţei, în 1947 guvernul Indiei a propus parlamentului să examineze proiectul "Codului 
hindus", care trebuie să cuprindă dreptul de familie şi de moştenire, însă în urma rezistentei opuse de 
puterile conservatoare şi a reacţiei locale proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, şi guvernul a pornit 
pe calea pregătirii unor proiecte de legi aparte. Această tactică a reuşit. 

în 1955 prima a intrat în vigoare Legea despre căsătorie, care a unificat dreptul conjugal al 
hinduşilor şi 1-a adaptat la concepţia actuală despre lume. 

In 1956 au intrat în vigoare încă trei legi: Legea despre minori şi tutelă, Legea despre 
moştenire, Legea despre înfiere şi achitarea plăţilor pentru întreţinere a membrilor familiei. Pînă în 
prezent a fost depusă o muncă enormă de codificare a dreptului hindus, şi judecătorii apelează în 
primul rînd la noile legi şi precedente. 

Ulterior au avut loc modificările următoare ale instituţiilor juridice hinduse, în urma cărora s-
a micşorat brusc sfera de acţiune a obiceiurilor. 

A fost permisă înfierea orfanilor. Copilul înfiat se egala pe deplin în dreptul de moştenire cu 
cel legitim. Era interzisă poligamia, legiferat divorţul de judecată. A fost reformat dreptul de moştenire 
în direcţia de lărgire a drepturilor de moştenire ale femeilor, în consecinţă s-au micşorat diferenţierile 
juridice dintre drepturile bărbaţilor şi femeilor. 

Interpretările juridice de "drept hindus", de obicei, nu reflectă problema castelor, deoarece ea 
nu se referă la "dreptul personal", în ţară sînt acceptate noţiunile de "instituţii de castă" şi "autonomie 
de castă". Ele sînt protejate de articolul 26 din Constituţie: "Fiecare curent religios sau sectă, dacă ele 
nu încalcă ordinea publică, morala şi ocrotirea sănătăţii, au dreptul: a) de a înfiinţa şi menţine un 
aşezămînt religios sau de binefacere; b) de a executa conducerea în problemele religiei...". De aici 
rezultă, că o castă poate fixa pedepse pentru membrii săi care au încălcat prescripţiile religioase. Dacă 
divergentele poartă un caracter religios, infractorii pot fi excomunicaţi pentru refuzul de subordonare. 

Deci, castele pot să întreţină disciplina interioară în problemele culturii, 
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alimentaţiei, căsătoriei şi altele referitoare la credinţă. Judecata nu este împuternicită să 

reexamineze regulile de castă, ea supraveghează doar respectarea şi aplicarea lor corectă. Judecata 
poate anula hotărârea castei dacă aceasta conţine sfidarea justiţiei naţionale. 

Aşa dar, sub "dreptul hindus" se subînţelege dreptul personal al hinduşilor, modificat de legi 
şi obiceiuri (care mai acţionează, de exemplu, în Birmania, Malaesia, Singapore). Dreptul hindus se 
aplică nemijlocit şi indirect ca ramură a dreptului în India, în ţările indicate mai sus şi Africa Orientală, 
unde el de asemenea suportă modificări* din partea legislaţiei (Kenya, Uganda). 

G. Dreptul obişnuielnic. 
Noul drept, ce se formează în statele care şi-au căpătat independenţa în urma dezmembrării 

sistemului colonial, se îmbină cu elementele dreptului vechi, cu dreptul religios (musulman, hindus), 
cu dreptul obiceiului, care încă mai acţionează într-o sferă (testul de largă a relaţiilor publice. Pînă în 
prezent după normele dreptului obiceiului trăieşte majoritatea populaţiei continentului african. 

Aprecierea corectă a rolului dreptului ajută la cunoaşterea legităţilor proceselor cate au loc 
pe harta juridică a continentului african, la elucidarea trăsăturilor şi tendinţelor caracteristice ale 
dezvoltării dreptului naţional al statelor africane tinere. 

Termenul de "drept obişnuielnic' cel mai des este întrebuinţat pentru a indica dreptul 
tradiţional, care a existat la popoarele africane pînă la colonizare. Cu excepţia a cîteva exemple de 
"legislaţie a tribului", dreptul tradiţional este o totalitate de reguli nescrise, transmise oral din generaţie 
în generaţie, în cadrul dreptului tradiţional normele de drept şi morale sînt strins legate, iar la 
soluţionarea conflictelor părţile se conduc după ideea de 

împăcare. 
Necătînd la deosebirile considerabile dintre popoarele Africii (în primul rînd în aspectele 

etnice şi lingvistice, în sistemul de rudenie, modul de viaţă în familie), necătînd la varietatea 
obiceiurilor lor şi a dreptului obişnuielnic, există destule motive pentru a considera dreptul african ca 
ceva unitar. Dreptul obişnuielnic african este un drept al grupelor sau comunităţilor, şi nu un drept al 
indivizilor. 



Page 137 of 149 
 

Această trăsătură caracteristică se manifesta aproape în fiecare domeniu al dreptului 
obişnuiehiic. 

în cadrul dreptului obişnuiehiic contractul de căsătorie este mai degrabă un acord dintre două 
grupuri de familie, decît o unire a doi indivizi, şi divorţul este posibil numai cu aprobarea familiei. 
Dreptul la proprietatea funciară aparţine grupului social, în dreptul la moştenire averea, de asemenea, 
se transmite familiilor sau grupurilor, nu indivizilor. Compensarea 
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daunei pricinuite era plătită de către o familie sau clan altei familii sau clan, dar nu de către o 

persoană alteia. Şi, în sfîrşit, procesele civile m societatea africană aveau loc de asemenea între 
comunităţi şi grupuri. 

în Africa acţionau 2 tipuri de bază de judecăţi sau sisteme de soluţionare a conflictelor. 
Uneori într-o singură comunitate ele acţionau împreună. Ele pot fi clasificate ca arbitraj şi judecată cu 
respectarea formalităţilor juridice. 

Trebuie menţionat şi rolul supranaturalului în dreptul tradiţional, în cadrul procedurilor 
judiciare acest factor se manifestă prin faptul, că pentru elucidarea adevărului se obligă la jurăminte şi 
se efectua încercarea cu "judecata dumnezeiască". 

O atenţie deosebită merită şi un alt aspect al dreptului obişnuit -răspunderea grupului de 
oameni sau a comunităţii. Acest fapt poate să se manifeste în două moduri: a) responsabilitatea 
familiei sau grupului de rude pentru delictul comis de către unii membri aparte (ispăşirea vinei 
străine); b) situaţia ctnd infracţiunea comisă de un individ coordonează cu drepturile şi obligaţiunile 
lui de membru al grupului, în legătură cu aceasta este cazul să menţionăm faptul, că individualismul şi 
noţiunea de "drept subiectiv", care decurge din el, sînt incompatibile cu tradiţiile dreptului uzual. El nu 
atît garantează respectarea drepturilor individului, cît reglementează relaţiile lui cu grupul de oameni. 

Printre instituţiile dreptului tradiţional un loc important îl ocupă familia, proprietatea 
funciară, moştenirea. După cum s-a mai menţionat, căsătoria după dreptul obişnuiehiic este mai 
degrabă un acord al celor două grupuri familiale, decît o uniune a doi indivizi. Ele joacă un rol 
important în fiecare etapă a căsătoriei: aleg mirele şi mireasa, discută şi plătesc zestrea, sbraţionează 
contradicţiile dintre soţ şi soţie; divorţul, fără participarea lor activă, este imposibil. 

Dreptul obişnuit a recunoscut peste tot poligamia, adică dreptul bărbaţilor de a avea mai 
multe soţii şi a fixat "răscumpărarea pentrui mireasă", care avea menirea de a confirma, că bazată pe 
obicei, căsătoria nu era altceva decît cumpărarea soţiei. 

în pofida părerii larg răspîndite, desfacerea căsătoriei era un fenomen foarte rar în cadrul 
dreptului obişnuiehiic, iar să obţii permisiunea pentru divorţ, constituia o muncă intensă. Familiile 
erau foarte cointeresate în prelungirea alianţei dintre ele, pe lîngă aceasta, divorţul însenina neapărat 
reîntoarcerea zestrei. Divorţul era discutat între familii, cu antrenarea căpeteniilor clanului. 

Se consideră că în societăţile tradiţionale cu drepturi funciare sînt înzestraţi nu indivizii ci 
grupul. Deşi individul are dreptul să folosească pămîntul, el aparţine obştii sau grupului. 

Repartizarea pămîntului, folosirea lui, anexarea, au loc sub controlul 
conducătorilor sau al grupurilor sociale - familia sau clanul. 
Dreptul la moştenire în cadrul societăţii tradiţionale prevede trecerea nu numai a averii, dar 

şi a unui complex întreg de drepturi şi obligaţii ale dreptului la urmaşii lui. Există cele mai diferite 
tipuri de moştenire: 1) patrimonială sau matrimonială; 2) automată (moştenitorul este cunoscut) sau 
electivă (moştenitorul se alege după moarte); 3) universală (un singur moştenitor) sau colectivă (mai 
mulţi moştenitori). 

Toată Africa, cu mici excepţii, a fost colonizată de către marile puteri europene, în sec. XIX 
toate puterile coloniale - engleze, franceze, portugheze, belgiene - în general tindeau să introducă în 
ţările africane dreptul care acţiona m metropolă, şi sistemul său judiciar. Fiecare putere colonială le-a 
impus coloniilor sale propriul model juridic: dreptul francez a fost introdus în Africa franceză şi pe 
insula Madagascar; dreptul belgian - în Congo, cel portughez - în Angola şi Mozambic, dreptul comun 
- în coloniile engleze, dreptul romano-olandez, modificat mai tirziu sub influenţa dreptului comun 
englez - în Africa de Sud. Liberia a împrumutat dreptul şi unele obiceiuri judiciare ale Angliei şi SUA. 

Pe lîngă introducerea propriilor instituţii de drept, colonizatorii duceau o politică de păstrare 
(menţinere) a acelei părţi a dreptului uzual şi a procedurii judiciare africane care, după părerea lor, nu 
contravenea intereselor lor. 

Aşa dar, în urma dominaţiei coloniale a apărut un sistem de drept dualist. El cuprindea 
dreptul introdus de către metropole şi dreptul obişnuit. 

Primul cuprindea în special dreptul administrativ, comercial, penal. Domeniile tradiţionale - 
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proprietatea funciară, dreptul familiei şi de moştenire - au rămas în sfera de activitate a dreptului 
obişnuit 

Se pot deosebi modificări importante, care au avut loc în cadrul dreptului obişnuit în 
perioada colonială: 1) îndepărtarea de metodele tradiţionale de soluţionare a conflictelor, adică, 
introducerea treptată a sistemului judiciar şi trecerea lui de la legile tribului la modelele organizării 
judiciare burgheze; 2) asimilarea normelor europene de către judecătorii care duceau examinările în 
judecătoriile locale după normele dreptului obişnuit; 3) introducerea legilor, care, deşi nu exclud 
dreptul obişnuielnic, dar totuşi dau africanilor posibilitatea de a-şi regla relaţiile juridice în baza 
dreptului burghez; 4) interzicerea directă a unor obiceiuri, recunoscute barbare, de exemplu, robia şi 
mutilarea. 

Tradiţional, dreptul obişnuielnic african, ^bineînţeles, îşi pierde, iar în unele cazuri şi-a 
pierdut deja, o mare parte a trăsăturilor sale iniţiale. El a devenit, în fond, un obiect de codificare şi 
sistematizare. Dreptul obişnuielnic este considerat din ce m ce mai mult ca un drept ce se dezvoltă de 
către organele de stat, inclusiv şi de judecăţi. Şi deşi arbitrajul, caracteristic dreptului obişnuit, se mai 
practică şi chiar este recunoscut indirect în unele ţări, el suportă o influenţă inevitabilă a concepţiilor 
despre drept şi procedurile judiciare, de care se conduc judecătoriile oficiale contemporane. 

în general, însă, el i-a cedat considerabil locul sistemului judiciar formal, dotat cu reguli 
detaliate de cercetare a cazurilor. 

Principalele tendinţe de dezvoltare a dreptului în condiţiile independentei naţionale se 
caracterizează, pe de o parte, prin depăşirea suprapunerilor coloniale, pe de altă parte - prin limitarea 
semnificaţiei reglementative a obiceiului juridic pe măsură ce se lărgeşte cercul relaţiilor sociale 
cuprinse de acţiunea legislaţiei naţionale. 

După cum demonstrează experienţa de organizare juridică a tinerelor state din Africa, 
legislaţia naţională la început îşi păstrează firul de "succesiune" a normelor dreptului obişnuielnic 
formate istoric . Procesul de înlăturare a normelor de drept obişnuielnic din sfera de reglementare 
juridică în ţările africane este destui de complicat şi de lungă durată. 

în general, însă, principala tendinţă de dezvoltare a dreptului obişnuit în toate statele tinere se 
caracterizează prin limitarea semnificaţiei reglementative a obiceiului juridic şi prin lărgirea cercului 
de relaţii sociale cuprinse de acţiunea legislaţiei naţionale. 
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PRELEGEREA A ŞAPTESPREZECEA 
„Apariţia conştiinţei la om 

este considerată un triumf al său 
asupra inconştientului Triumf ce se 

datorează unui proces ce a durat mu de ani.. . 
(Platon) 

Conceptul conştiinţei juridice 
Acum, ca niciodată, este nespus de important de a ne orienta atenţia asupra spiritualului 

Această tendinţă este determinată de condiţiile social-istorice existente, de perioada de tranziţie 
proprie statului nostru. Este bine cunoscut faptul că o societate democratică este constituită şi 
funcţionează numai în baza unor valori şi idealuri comune, care sînt reflectate atît în conştiinţa fiecărui 
individ în parte cît şi a societăţii în întregime. 

Conştiinţa este o formă superioară de reflectare a realităţii obiective proprie numai omului. 
Etimologia acestui cuvînt (con-scienţia; con-science; so-znanie) ne arată că organizarea conştientă este 
o reflectare cu ştiinţă, adică acea reflectare în care individul dispune de o serie de informaţii ce pot fi 
utilizate m vederea descifrării, înţelegerii şi interpretării unui nou obiect, fenomen, eveniment 

în psihologia clasică conştiinţa este definită drept formă supremă de organizare psihică prin 
care se realizează integrarea activ-subiectivă a tuturor fenomenelor vieţii psihice şi care facilitează 
raportarea continuă a individului la mediu.  

Apariţia conştiinţei la om este considerată un triumf al său asupra inconştientului Triumf ce 
se datorează unui proces ce a durat sute şi mii de ani 

Din primele zile de viaţă omul face cunoştinţă cu lumea înconjurătoare, treptat el îşi 
formează anumite atitudini, convingeri referitoare la obiectele din jur şi îşi propune scopuri, sarcini ce 
urmează a fi realizate. Pornind de la ideea că omul este o fiinţă socială, e firesc să susţinem că 
conştiinţa acestuia e determinată de conştiinţa socială. 

RDurkheim defineşte conştiinţa socială ca fiind ansamblul credinţelor şi sentimentelor 
comune majorităţii membrilor unei societăţi 

O formă a conştiinţei sociale este conştiinţa juridică care desemnează ansamblul concepţiilor, 
teoriilor, atitudinilor, sentimentelor referitoare la fenomenele juridice. 

Fiecare om posedă conştiinţă juridică indiferent de faptul cunoaşte el aceasta ori nu. 
L A. Iliin a evidenţiat că nu există oameni fără conştiinţă juridică. Chiar şi persoana care 

comite o infracţiune posedă conştiinţă juridică ce poate fi numită conştiinţă juridică criminală, adică 
deformată. Prin urmare conştiinţa juridică le este proprie, tuturor, însă nivelul de dezvoltare a acesteia 
diferă de la o persoană la alta. 

Conştiinţa juridică apare odată cu dreptul, dezvoltându-se şi perfecţionându-se concomitent 
cu el. 

Din cele mai vechi timpuri învăţaţii au încercat să precizeze care este rolul conştiinţei 
juridice în procesul de elaborare şi realizare a dreptului. 

în prezent conştiinţa juridică serveşte drept obiect de cercetare a teoriei generale a dreptului. 
Teoria generală a dreptului studiază aşa categorii ca: noţiunea, esenţa şi structura conştiinţei juridice, 
funcţiile şi rolul ei în cadrul reglementării relaţiilor sociale în vederea asigurării legalităţii şi ordinii de 
drept. Datorită importantei sale, în ultimii ani, conştiinţa juridică se bucură de o atenţie deosebită din 
partea cercetătorilor unii susţinând că de rând cu aşa compartimente bine conturate ca teoria dreptului, 
teoria statului, există şi teoria conştiinţei juridice. 

Literatura juridică propune o serie de definiţii ale conştiinţei juridice, care diferă 
nesemnificativ între ele. Astfel. Gh. Boboş menţionează că conştiinţa juridică este totalitatea unor idei, 
concepţii, reprezentări cu privire la drept şi raporturile juridice. 

V.V.Lazarev defineşte conştiinţa juridică ca sfera sau domeniul conştiinţei care reflectă 
realitatea juridică în formă de cunoştinţe juridice şi a atitudini apreciative faţă de drept şi practica 
realizării lui, direcţiile sodal-juridice, ce orientează comportamentul uman m sitiunu juridice 
determinativ  

N L.Grant defineşte conştiinţa juridică drept formă a conştiinţei umane care reflectă 
realitatea juridică informă de cunoştinţe şi convingeri referitoare la drept şl practica de realizare a hă, 
montaje juridice şi atitudini apreciative ce orientează comportamentul oamenilor în situata de 
importanţă juridică. 

Gh. Avornic consideră caprin conştiinţă juridică se subînţelege o parte componentă a 
conştiinţei sociale apărută în procesul de elaborare şi realizare a dreptului în societate vizând un 
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ansamblu de reprezentări, idei, concepţii, cunoştinţe cu privire la drept ca fenomen social. 
Conştiinţa juridică serveşte drept "sursă energizatoare" care determină persoana de a acţiona 

într-un fel sau altul în situaţii juridice determinate. 
Conştiinţa juridică este un fenomen complex ce include următoarele elemente structurale: 
a) ideologia juridica sau latura cognitivă (cunoştinţe, idei, opinii); 
b) psihologia juridică sau latura social-psihologică, emoţional-volitivă (emoţii, sentimente, 

convingeri, deprinderi, etc.) 
a) Ideologia juridică poate fi definită ca un ansamblu de concepţii, teorii, doctrine, principii, 

cerinţe juridice ale societăţii şi ale diferitor grupuri sociale, în care sunt exprimate scopurile, sarcinile 
şi năzuinţele lor. 

Ideologia juridică trebuie să se formeze pe baza procedeelor de relevare, conştientizare 
teoretică şi concordare a intereselor membrilor societăţii pe calea atingerii compromisului social. 
Astfel, ea ar conţine un potenţial moral înalt care ar asigura prioritate drepturilor şi libertăţilor omului, 
ar presupune separarea puterilor în stat, pluralismul politic, rolul înalt al judecătorilor ca antipod al 
conducerii birocratice, toate fiind caracteristice unei societăţi sănătoase cu o cultură juridică 
dezvoltată. Ideologia juridică fundamentează şi apreciază raporturile juridice existente, legalitatea şi 
ordinea de drept. 

Luând în consideraţie condiţiile istorice ale vieţii sociale, coraportul forţelor social-politice 
ale societăţii, nivelul conştiinţei sociale, psihologia socială, voinţa şi interesele poporului juriştii, 
politologii, economiştii etc. sînt cei ce elaborează conştiinţa juridică a societăţii. 

Cunoştinţele despre drept reprezintă nucleul ideologii juridice. Omul care nu cunoaşte 
dreptul statului sau este neputincios în faţa nedreptăţilor sociale, manifestă supuşenie faţă de 
samovolnicia funcţionarilor de stat. Totodată această persoană are o conduită anarhică bazată pe 
reprezentările sale despre drepturi şi obligaţii, care deseori sînt distorsionate, însă, cunoscând ce-i este 
permis şi ce-i este interzis omul devine ferm, hotărât, încrezut în corectitudinea acţiunilor sale şi astfel 
poate insista asupra respectării drepturilor şi libertăţilor sale din partea celor din jur. în cazul cînd 
ultimii refuză să îndeplinească cerinţele legitime înaintate, statul este obligat să asigure realizarea lor. 
Astfel, cunoaşterea drepturilor apare ca o necesitate obiectivă pentru existenţa şi libera dezvoltare a 
persoanei în societate. 

Fiecare persoană este aptă de a cunoaşte şi de a înţelege dreptul .graţie capacităţilor şi 
particularităţilor individuale, precum şi nivelului de informatizare juridică pe care-1 posedă. Din 
aceste considerente, statul trebuie să-şi propună drept scop ridicarea nivelului de informatizare juridică 
a societăţii, astfel contribuind la o percepere şi o însuşire mai eficientă a dreptului şi principiilor sale. 
Aceasta se efectuează prin intermediul mijloacelor de informare în masă, instituţiilor de învăţământ, 
întâlnirilor funcţionarilor de stat cu cetăţenii etc. 

b) Psihologia juridică cuprinde totalitatea sentimentelor, deprinderilor, reprezentărilor, 
convingerilor juridice care se formează spontan şi suit caracteristice unei persoane, unui grup social 
sau întregii societăţi. 

Psihologia juridică reflectă nemijlocit relaţiile sociale dintre membrii societăţii ce formează o 
naţiune, un popor, un grup social. 

Prin intermediul psihologiei juridice: 
a) se realizează cunoaşterea dreptului; 
b) se formează obiceiurile şi tradiţiile juridice; 
c) se realizează autoaprecierea, adică abilitatea de a aprecia critic propria conduită din punct 

de vedere al corespunderii ei cu normele juridice şi principiile dreptului. 
în rezultatul autoaprecierii persoana poate rămâne satisfăcută de propriul comportament sau 

nesatisfacută, conştientizând că a încălcat drepturile şi libertăţile altor persoane. 
Este stabilit că conştiinţa juridică reprezintă punctul central ce înglobează toate procesele 

psihice, particularităţile şi stările care se manifestă într-un comportament juridic concret, formând 
anumite montaje şi orientări juridice. 

Din aceste considerente este tentantă ideea stabilirii rolului cunoştinţelor juridice în 
provocarea anumitor emoţii, sentimente, trăiri afective şi în final a dispoziţiei în general. Referitor la 
aceasta am putea menţiona că dreptul influenţează direct asupra persoanei indicându-i cel mai reuşit 
comportament. Dreptul plasează persoana îhtr-un raport de dependenţă faţă de indicaţiile sale, 
stabilind drepturile, obligaţiile şi consecinţele care survin în cazul nerespectării prevederilor sale. Prin 
urmare persoana trebuie să sesizeze prevederile adresate ei, să le clarifice sensul şi să le urmeze. 
Pentru aceasta nu este suficientă doar posedarea cunoştinţelor juridice, se mai solicită şi prezenţa unor 
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deprinderi, convingeri juridice. 
In felul acesta, pentru ca dreptul să-şi îndeplinească rolul de reglator al relaţiilor sociale este 

necesară recunoaşterea lui drept valoare spirituală şi necesitate vitală a societăţii, simpla cunoaştere a 
dreptului fiind insuficientă în acest caz. 

Aşadar, dreptul îşi va îndeplini funcţiile cu care este investit doar atunci, cînd cetăţenii, în 
baza convingerilor, emoţiilor şi sentimentelor proprii vor vedea în principiile şi normele juridice nişte 
condiţii obiective, necesare pentru asigurarea bunăstării persoanele, obligându-se de a respecta 
prevederile dreptului. 

Spre regret, însă în societate există multe persoane care din anumite motive neglijează 
dreptul Recunoaşterea sau nerecunoaşterea dreptului determină atitudinea oamenilor faţă de anumite 
evenimente, fapte, întâmplări care au loc în societate. 

Deci psihologia juridică cuprinde trăirile afective referitoare la drept, concretizându-se în 
conduita persoanei, care poate fi atît legală cît şi ilegală. 

Ideologia şi psihologia juridică, alcătuind conţinutul conştiinţei juridice se află într-un raport 
de conexiune inversă, influenţându-se reciproc. Astfel, de nivelul de pregătire ideologică a persoanei 
depinde capacitatea ei de autocontrol. Corespunzător., de psihologia juridică depinde în final 
recunoaşterea sau nerecunoaşterea dreptului şi totodată respectarea sau nerespectarea prevederilor 
normelor juridic, în acest sens conştiinţa juridică are rolul unui filtru prin care se infiltrează toţi factorii 
ce acţionează asupra dreptului şi conduitei de importanţă juridică. 

 
17.2. Funcţiile conştiinţei juridice 
Conştiinţa apare şi se manifestă în procesul şi în rezultatul activităţii umane. Din aceste 

considerente funcţiile conştiinţei juridice pot fi concepute în dependenţă de rezultatele activităţii 
subiecţilor săi. 

Majoritatea autorilor sânt de părerea că conştiinţa juridică îndeplineşte trei funcţii principale: 
de cunoaştere, de apreciere şi normativă. 

Funcţia de cunoaştere presupune asimilarea cunoştinţelor juridice exprimate în noţiuni, 
categorii, opinii, reprezentări obţinute în rezultatul activităţii intelectuale. 

Cunoştinţele acumulate îl determină pe om să-şi formeze o anumită atitudine faţă de 
fenomenele juridice, să le aprecieze. Aceasta şi este esenţa funcţiei de apreciere, prin care fenomenelor 
şi acţiunilor umane li se atribuie o anumită semnificaţie, valoare. 

în conţinutul conştiinţei juridice s-au conturat patru categorii de atitudini apreciative. 
l fată de drept (norme, principii, instituţii); 
2.f aţă de comportamentul juridic al celor (Rn jur şi obiectele activităţii lor (criminalitate, 

infracţiune, infractor); 
3 faţă de activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept (organele procuraturii organele 

judecătoreşti, organele avocaturii, organele de interne, etc.); 
4. faţă de propriul comportament (autoaprecierea). 
în rezultatul aprecierii la persoană se formează un anumit montaj juridic, 
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prin care se înţelege predispunerea persoanei de a recepţiona şi aprecia informaţia într-un 

anumit fel şi gătinţa ei de a acţiona în dependenţă de această apreciere. 
Montajele juridice se formează în baza sistemului de valori ale persoanei, determinând 

orientarea juridică a acestora în situaţii juridice concrete. 
Funcţia normativă (de reglare) se realizează prin intermediul montajelor şi orientărilor 

juridice, incluzând atât elementul raţional, cît şi cel afectiv. Rezultatul acestei reglări se concretizează 
în comportamentul uman. Astfel, A.R.Ratinov ne demonstrează rolul conştiinţei juridice ca reglator al 
conduitei umane prin intermediul următorului tabel:  

Funcţ
iile conştiinţei 
juridice  

Comp
onentele psihice  

Rezultatel
e funcţionării  

Indicii 
empirici  

De 
cunoaştere  

Intelec
tuale  

Pregătirea 
juridică  

Cunoşti
nţele juridice şi 
capacitatea de 
utilizare a lor.  
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(opinie)  

Nor
mativă  

Intelec
tual' emoţionale 
şi volitive  

Montaje 
şi orientări juridice  

Comport
amentul omului  

A 
In literatura juridică s-au evidenţiat trei reguli de funcţionare a conştiinţei juridice. 
Prima regulă indică: "respectă benevol legile în vigoare şi luptă loial pentru cele noi, niai 

bune". 
A doua regulă: "autoeliberează-te prin intermediul asumării benevole a obligaţiilor şi caută 

libertatea numai prin intermediul legii, ceea ce este necesar şi util atît pentru societate, cît şi pentru 
persoană, în special dacă aceasta este o lege echitabilă şi justă". 

A treia regulă presupune caracterul creativ al conştiinţei juridice care se manifestă în 
procesul de elaborare a unor legi noi, mai efective, cît şi în procesul de aplicare a normelor juridice.  
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17.3. Formele conştiinţei juridice 
în literatura, juridică există câteva criterii în baza cărora sânt relevate mai multe forme ale 

conştiinţei juridice. 
Primul criteriu vizează subiecţii conştiinţei juridice, în conformitate cu acest criteriu 

deosebim: 
-conştiinţă Juridică individuală; 
-conştiinţă juridică a unui grup social; 
-conştiinţă juridică a societăţii. 
Aceste forme ale conştiinţei juridice nu există independent una faţă de alta, ci se influenţează 

şi se determină reciproc, în aşa mod, conştiinţa juridică individuală se formează şi se dezvoltă în 
dependenţă de conştiinţa juridică a societăţii respective, iar conştiinţa juridică a societăţii nu poate 
exista în afara conştiinţei juridice individuale, ea există şi se manifestă în comportamentul fiecărei 
persoane. 

Din punct de vedere al profunzimii reflectării realităţii juridice se evidenţiază trei niveluri ale 
conştiinţei juridice: 

a) conştiinţă juridică cotidiană (empirică); 
b) conştiinţă juridică ştiinţifică (teoretică); 
c) conştiinţă juridică profesională. 
a) Conştiinţa juridică cotidiană se formează stihiinic sub influenţa unor condiţii concrete de 

viaţă, a experienţei vitale a cetăţenilor şi studiilor juridice accesibile populaţiei. Ea reflectă perceperea 
nemijlocită a fenomenelor juridice concrete şi se manifestă mai pronunţat la nivelul conştiinţei juridice 
individuale şi de grup. 

b) Conştiinţa juridică ştiinţifică, spre deosebire de cea cotidiană se formează şi se 
perfecţionează în baza generalizărilor şi concluziilor făcute m conformitate cu legităţile şi metodele 
ştiinţifice de cercetare a realităţii social-juridice. Conştiinţa juridică ştiinţifică trebuie permanent să 
servească drept izvor material în procesul de elaborare a dreptului, să contribuie la perfecţionarea 
practicii juridice, deoarece nu este nimic mai trainic decât o teorie bună. 

c) Conştiinţa juridică profesională este caracteristică juriştilor (judecătorilor, procurorilor, 
avocaţilor etc.) 

Pe lângă generalizările, concluziile, legităţile argumentate din punct de vedere ştiinţific, 
proprii conştiinţei juridice teoretice, conştiinţa juridică profesională mai cuprinde şi abilităţi, 
deprinderi, priceperi de a aplica dreptul. 

In concluzie putem menţiona că fiecare om posedă conştiinţă juridică, în felul acesta ea se 
manifestă ca fiind izvor creator al dreptului, determină conduita umană m situaţii de importanţă 
juridică şi serveşte drept criteriu de apreciere a comportamentului uman. 

17.4. Educaţia juridică 
Istoria ne demonstrează că în toate statele, indiferent de nivelul lor de dezvoltare şi orientare 

politică, se organizează şi se desfăşoară diverse forme de activităţi în vederea promovării concepţiilor 
referitoare la drept, stat, ordine de drept etc. Pentru aceasta sînt utilizate aşa mijloace ca: presa, 
radioul, televiziunea, instituţiile de învăţământ, biserica etc., prin intermediul cărora statul realizează 
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educaţia juridică a societăţii. 
Odată cu dezvoltarea şi perfecţionarea statului se sesizează un progres în activitatea 

organelor de stat în ceea ce priveşte educaţie juridică. 
în statele dezvoltate s-a observat că tactica şi metodele de influenţă asupra conştiinţei 

cetăţenilor sînt dinamice, în timp ce o mare parte din valorile care sînt transmise rămân invariabile (de 
exemplu: esenţa, funcţiile dreptului). Vorbind însă despre Republica Moldova, putem menţiona că au 
suportat modificări esenţiale atît sistemul valoric al societăţii cât şi metodele de educaţie juridică. 

Prin educaţie juridică se înţelege o activitate bine orientată a statului, organelor sale, 
organizaţiilor obşteşti şi colectivelor de muncă în scopul ridicării nivelului conştiinţei şi culturii 
juridice. 

Deci, educaţia juridică influenţează asupra formării şi dezvoltării conştiinţei juridice, însă, în 
dependenţă de obiectivele pe care le urmăreşte, ea poate să-şi exercite influenţa atît asupra conştiinţei 
juridice individuale, cît şi asupra conştiinţei juridice a societăţii. 

Educaţia juridică urmăreşte realizarea mai multor obiective relativ independente, care pot fi 
grupate în: 

-obiective strategice,, "îndepărtate" care urmează a fi realizate pe parcursul unei perioade 
relativ îndelungate de timp; 

-obiective tactice "apropiate" ce vizează perioade apropiate de timp; 
-obiective generale; 
-obiective operaţionale. 
Drept obiectiv strategic (fundamental) serveşte educarea la cetăţenii Republicii Moldova a 

stimei şi respectului faţă de drept, în calitate de mijloace de realizare a acestui obiectiv pot fi: 
îmbunătăţirea calităţii actelor normative, întărirea legalităţii şi ordinii de drept, ridicarea nivelului de 
instruire şi educare a juriştilor şi a altor funcţionari de stat. 

Un obiectiv tactic al educaţiei juridice este obţinerea unui comportament legitim, atît din 
partea populaţiei cît şi din parte funcţionarilor de stat în procesul de realizare a dreptului. 

Educaţia juridică începe la o vârstă fragedă încă în cadrul familiei prin însuşirea noţiunilor 
juridice elementare, apoi urmează în cadrul instituţiilor de învăţământ într-o formă planificată, 
organizată în conformitate cu programele de studii, sub conducerea cadrelor didactice calificate. 
Astfel, Boris Negru evidenţiază câteva stadii parcurse de educaţia juridică în instituţiile de învăţământ 

în primul stadiu copiii învaţă normele şi formele acceptabile de conduită socială, însuşesc 
cunoştinţele elementare despre drepturi şi libertăţi. Acest stadiu se referă la învăţământul preşcolar şi 
şcolar primar. 

în al doilea stadiu copii studiază aşa instituţii ca: dreptul, statul şi locul acestora în sistemul 
valorilor sociale. 

Faza următoare a educaţiei juridice se referă la elevii ce-şi fac studiile în clasele superioare 
ale liceelor, gimnaziile, în instituţiile de învăţământ mediu şi superior.  

Un alt stadiu considerăm că ar fi studierea în instituţiile de învăţământ mediu şi superior cu 
profil juridic. 

Prin urmare educaţia juridică realizată în instituţiile de învăţământ are o importanţă majoră 
pentru formarea personalităţii, dar pentru ca persoana să manifeste o stimă faţă de drept mai este 
necesar ca: 

-legile să fie elaborate şi adoptate în spiritul justiţiei şi echităţii sociale; 
-sistemul instanţelor judecătoreşti să funcţioneze eficient, pentru ca persoana să fie convinsă 

că litigiul va fi soluţionat în conformitate cu "litera şi spiritul legii". 
-în primul rând funcţionarii aparatului de stat să respecte legile şi să servească drept exemplu 

pentru ceilalţi, în acest fel ei ar contribui esenţial la educarea conştiinţei juridice în societate. 
 
 „Filozofu merg înaintea juriştilor şi le luminează calea..." 
 
(Constantin Stere) 
PRINCIPALELE ŞCOLI ŞI CURENTE ÎN GÎNDIREA JURIDICĂ 
18.1. Consideraţii generale 
Din îndepărtata antichitate şi pînă în zilele noastre toate marile sisteme filozofice, de la 

Platou şi Aristotel, la Cant şi Hegel, se apleacă cu interes asupra fenomenului juridic, tocmai pentru 
importanţa acestuia în viaţa societăţii şi vocaţia lui (a dreptului) pentru domeniul filozofiei. Dacă 
ştiinţa dreptului are în vedere natura lui particulară, filozofia are în vedere natura H universală.  



Page 144 of 149 
 

După cum spunea un mare gînditor al neamului românesc Constantin Stere referinduse la 
conexiunea dintre drept şi filozofie 

„ ... filozofii merg înaintea juriştilor şi le luminează calea."  
în crce timp ţi la orice popor există un sistem pozitiv de drept, adică un complex de norme 

sau instrucţiuni care conturează ţi reglementează viaţa poporului, cu caracter obligator. Există astfel o 
serie multiplă de sisteme deosebite, după popoare şi după diferite timpuri. Peste aceste graniţe 
naţionale există elemente esenţiale comune tuturor sistemelor juridice şi dincolo de particularităţi se 
conturează un concept universal al dreptului.  

Dreptul pozitiv nu este produsul unor cauze speciale şi excepţionale, ci este un fenomen 
comun tuturor popoarelor în toate timpurile, cu alte cuvinte, după cum menşionează Ch. Lupu, dreptul 
este un produs necesar al raţiunii umane, ceea ce înseamnă că dincolo de cauzele particulare şi 
emediate care determină fiecare normă în parte sînt altele generale şi comune.  

Nu există existenţă omenească fără un anumit sistem de drept, iar marele număr de 
asemănări şi analogii ce unesc sistemele juridice ale tuturor popoarelor confirmă idintitatea 
fundamentală a naturii umane an care dreptul îşi are rădăcinile sale.  
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Alături de marile sisteme filozofice concepţiile, ideile, opiniile despre drept sau constituit în 

şcoli, în curente de gîndire juridică sucesive sau paralele în timp, precum Şcoala dreptului natural, 
Şcoala istorică a dreptului, Şcoala raţiottalistâ a dreptului, Şcoala realistă a dreptului. Şcoala 
sociologică a dreptului, Şcoala normativistă a dreptului* Teoria psihologică a dreptului, 
Existenţialismul juridic, etc. 

Obiectul acestei prelegeri priveşte tocmai esenţa acestor şcoli şi curente în linii geneale, 
pentru a găsi calea evoluţiei gîndirii juridice atit în timp cît şi în spaţiu, dincolo de graniţile sistemelor 
juridice naţionale şi de cercetarea tehnicistă a regulii de drept, luată pur şi simplu. 

Tehnicismul îngust în care adesea se închistează practicienii cu o lungă experienţă emitaţi cu 
zel de tinerii practicieni, devine o barieră în aplicarea creatoare a dreptului şi a înţelegerii că legea nu 
este un scop în sine ci un mijloc de ocrotire acostului social în general şi a fiecărui individ în special. 

 
18.2. Şcoala dreptului natural 
Germenii acestei teorii au apărut în antichitate, iar ca teorie cu pondere şi o influenţă majoră 

ea s-a manifestat în gîndirea filozofică şi politico-juridică din evul mediu, întemeietorul şcolii 
dreptului natural este considerat filozoful grec Socrate (469-399 î.e.n.). Ideile sale despre adevăr, 
echitate, justiţie vor fi preluate mai târziu de discipolii săi, precum şi de alţi cugetători de seamă. In 
concepţia socratică, unitatea conceptuală şi raţională a omului presupune cunoaşterea adevărului. 
Singura sursă a cunoştinţelor necesarmente egale pentru toţi o constituie raţiunea umană . Echitatea, 
după Socrate, nu este altceva decît expresia cunoaşterii umane, iar justiţia este concepută drept criteriu 
de manifestare a legalităţii, ambele fiind, de fapt, identice. Ceea ce este just, este şi legal, iar ceea ce 
este legal este şi just, susţine întemeietorul şcolii. 

Un alt reprezentant al şcolii dreptului natural este, Platon (427-347 î.e.n.), discipolul lui 
Socrate. Lucrările sale de prestigiu care tratează problema dreptului sunt Republica şi Legile. 

La baza operelor sale este pusă ideea, considerată ca temelie a esenţei lucrurilor şi cauză a 
tuturor fenomenelor ce se produc în lume. Preocupat, în mod deosebit, de problema făuririi unui stat 
ideal, Platon susţine că adevăratul stat trebuie să asigure un trai comun tuturor cetăţenilor şi să-i fie 
proprii toate virtuţile: înţelepciunea, curajul, cumpătarea şi dreptatea. Dreptatea nu este altceva decît 
asigurarea stăpînini libere a tot ce este al său şi împlinirea chemării proprii. Pacea socială în stat se 
asigură, conform ideilor sale, sub dominaţia severă a dreptului, conceput ca un ansamblu de norme 
eterne şi imuabile existente atit în formă scrisă, cit şi nescrisă. Dreptul întruchipează în sine 
înţelepciunea umană, de aceea ea este unicul scop către care fiecare legiuitor bun trebuie să-şi îndrepte 
legile sale , în concepţia lui Platon, legea este principalul mijloc ce-1 poate determina pe un om să fie 
just sau injust, de aceea se cere ca legile să nu fie pentru cei care guvernează, ci să servească binele 
obştesc. Pentru ca binele să domine pacea, liniştea, organizarea, legislatorul trebuie să găsească 
punctul de care concetăţenii trebuie să fie convinşi că le va asigura fericirea şi, după ce îl va găsi, să 
dobîndească mijloacele de a-i face să se rostească asupra binelui, în mod uniform, în orice timp şi în 
orice împrejurare . 

Cel care a conturat teoria dreptului natural a fost Aristote! (384-322 î.e.n.), idei ale cărui le 
găsim m lucrările Politica şi Etica. Spre deosebire de Platon, care deducea dreptul din ideea binelui 
spre care oamenii tind a se apropia zi de zi, Aristotel caută dreptul în observarea raţională a naturii. 
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Omul, în viziunea lui, este o parte integrantă a naturii în dubla accepţiune: ca parte a materiei şi ca 
fiinţă raţională, ceea ce 1-a făcut să afirme că omul este cea mai nobilă dintre toate fiinţele, dar, 
totodată, şi cea mai lipsită de lege şi dreptate. Oamenii, după Aristotel, doresc, instinctiv, viaţa socială, 
întrucît natura nu creează nimic fără scop, de aceea oamenii se şi reunesc într-un singur scop comun, 
în care fiecare, în particular, îşi găseşte perfecţionarea şi înfrumuseţarea vieţii. Abordînd problema 
politicii, Aristotel afirmă că statul întruchipează scopul binelui, constituind în acest fel o asociaţie de 
fiinţe egale. Binele în politică este, conform viziunii lui Platon, justiţia care îşi are sursa în virtute şi 
este orientată în folosul altora, al întregii societăţii. De la justiţia politică, Aristotel îşi îndreaptă atenţia 
asupra problemei dreptului fără de care politica nu-şi poate atinge scopurile. Astfel, el identifică 
justiţia politică cu dreptul politic, pe care, la rîndul său, îl divizează în drept natural şi drept pozitiv. 
Dreptul natural este caracterizat ca fiind imuabil şi specific tuturor, indiferent de faptul dacă va fi 
recunoscut sau nu. Dreptul pozitiv, spre deosebire de dreptul natural, variază de la o comunitate 
politică la alta, aşa cum există diverse popoare şi orînduiri de stat. Acestea din urmă trebuie să 
corespundă dreptului natural, iar cînd se elaborează o lege, principiile şi cerinţele justiţiei politice 
trebuie să fie respectate. Justiţia înseamnă egalitate şi această egalitate a justiţiei are în vedere atit 
interesul general al statului, cît şi interesul individual al cetăţenilor. 

În gîndirea aristotelică, dreptul este ordinea comunităţii politice. El, ca şi justiţia, este o 
virtute care aduce fericirea şi armonia, contribuind, în acest mod, la dezvoltarea raţionalului, 
caracteristic omului. 

Un alt exponent al teoriei dreptului natural este Marcus Tullius Cicero (106-43 î.e.n.), ale 
cărui opţiuni cu referire la drept au fost influenţate de Platon, de Aristotel şi de către stoici, în 
concepţia lui Cicero, dreptul nu este un produs al voinţei, ci este dat de natură (natura furiş ab hominis 
repetenda est natura). El cuprinde trei precepte fundamentale: să trăieşti onest, să nu prejudiciezi pe 
altcineva, să dai fiecăruia ce este al lui (juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterumnonlaedere, 
suumcuigue tribuere). Justiţia, ca temelie a dreptului, îşi găseşte esenţa în ideea: „a da fiecăruia ce este 
al lui şi al trata pe fiecare m mod egal". Ideea dreptăţii, fiind legată de finalitatea dreptului, este 
definită de către Cicero, ca arta de a îndeplini binele şi egalitatea (ius est ars boni et aequi). 

Statul, susţine reprezentantul teoriei dreptului natural, este un bun al poporului, unit nu prin 
întimplare, ci în baza de drepturi şi interese comune . 

În perioada evului mediu teoria dreptului natural a fost dezvoltată de către Toma din 
Aquino (1225-1274), unul dintre cei mai de vază reprezentanţi ai Scolasticii (perioada filozofiei 
creştine). Abordează probleme referitoare la drept, lege şi stat în lucrarea SummaTheologica. în 
doctrina sa, autorul recunoaşte existenţa unei prime cauze eficiente, şi anume cea de Dumnezeu, a 
cărei existenţă poate fi probată prin raţiune. Totul ce este făcut de natură, trebuire să fie raportat unei 
prime cauze, cea de Dumnezeu. De unde reiese că atit raţiunea, voinţa umană, cît şi lucrurile trebuie să 
fie raportate acestei prime.cauze 

întemeindu-şi învăţătura sa cu privire la fenomenul juridic, în baza doctrinei sale filozofice, 
Toma din Aquino constată că dreptul este justiţia în cadrul comunităţii umane, conform ordinii 
stabilite de Dumnezeu. Justiţia, ca o categorie etică, nu se manifestă prin relaţiile omului faţă de sine 
însuşi, ci prin relaţiile cu alte persoane şi are la bază ideea „de a i se da fiecăruia ceea ce i se cuvine". 

Potrivit lui Toma din Aquino, legea este o regulă sau o unitate de măsură a acţiunilor după 
care trebuie să se conducă sau să se abţină orişicine . 

Statul este un produs natural şi necesar în ceea ce priveşte satisfacerea necesităţilor omeneşti, 
care derivă din însăşi natura socială a omului şi are datoria de a garanta siguranţa oamenilor, constituiţi 
în societate^ de a promova binele în comun. El este imaginea împărăţiei lui Dumnezeu . 

în epoca Renaşterii, în condiţiile luptei dintre monarhia absolută şi supremaţia Bisericii, 
noile forţe ale societăţii apelează la dreptul natural. Reprezentantul de vază al acestui drept a fost Hugo 
Grotius (1583-1645), filozof olandez, care a abordat problema dreptului şi statului în lucrarea Dreptul 
păcii şi al războaielor (1625). Rcvalorificînd ideile dreptului natural, Hugo Grotius este de părerea că 
el nu-şi are temeiurile în voinţa divină, ci în natura umană şi în imobilele principii raţionale ., După 
Grotius, dreptul natural, poate fi recunoscut prin două metode: a priori şi a posteriori. Prin metoda a 
priori omul poate descoperi conformitatea sau neconfornitatea necesară a unui anumit lucru faţă de 
natura raţională şi socială. Prin cea de a doua metodă a posteriori poate fi observat un fenomen 
oarecare considerat ca just de toate popoarele, în viziunea tui Grotius, dreptul pozitiv este expresia 
voinţei umane sau a celei divine şi se divizează în drept scris şi drept nescris. Dreptul (dreptul natural 
şi cel pozitiv) este ceea ce dreapta raţiune arată că este conform raţiunii sociale a omului . El constă în 
a-i da fiecăruia ce-i aparţine. Statul este o uniune desăvîrşită a oamenilor liberi, uniţi cu scopul 
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respectării, dreptului şi a binelui comun. 
Un alt reprezentant al şcolii dreptului natural, perioada modera, este Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778), autorul lucrărilor Contractul social (1772) şi Discursul asupra origina şi fundamentelor 
inegalităţii dintre oameni (1752).  

Preocupat de problema apariţiei dreptului şi statului, Rousseau afirma că fiinţa umană a fost 
nevoită să facă un pas în evoluţia sa din starea primitivă, care nu se mai putea menţine. Astfel, 
nanaiputmd crea forţe noi, oamenilor, în această situaţie, nu le rămînea decât să se unească în vederea 
unui singur scop, fapt ce a pus fundamentul contractului social. Contractul social reprezintă o formă 
socială de asociere care dă naştere unui corp moral şi colectiv în care există un angajament reciproc al 
publicului cu particularii. In urma încheierii contractului social, fiecărui asociat îi sînt înstrăinate toate 
drepturile sale în favoarea întregii comunităţi. Contractul social urmăreşte scopul asigurării libertăţii 
naturale. Acest pact, în loc să distrugă egalitatea naturală, o înlocuieşte prin una morală si legitimă. 
Egalitatea presupune 

existenţa aceloraşi condiţii de supunere pentru toate persoanele. Reciprocitatea, apărută între 
persoane, dă naştere unei justiţii universale. Experienţa raţiunii umane, în baza căreia oamenii s-au 
asociat este voinţa generală, care, în esenţă, porneşte de la toţi pentru a se aplica tuturor, fiind deci 
pentru toţi adevărata libertate. Voinţa generală îşi găseşte expresia în drept. 

 
18.3. Şcoala istorică a dreptului 
Şcoala istorică a dreptului a apărut în Germania la sfîrşitui sec. al XVIII-lea şi începutul sec. 

al XEX-lea. Principalii reprezentanţi: Gustav Hugo (1798-1846), Friedrich Cari von Savigny (1779-
1861) şi Friedrich Puchta (1798-1846). 

Această şcoală a apărut ca o reacţie la ideile revoluţiei franceze prin care se urmărea 
codificarea dreptului. Primele idei fundamentale ale şcolii istorice a dreptului sînt reflectate în opera 
fondatorului şcolii Gustav Hugo, Manual de drept natural sau Filozofia dreptului pozitiv, întemeietorul 
şcolii contestă ideile dreptului natural privind apariţia statului pe calea unui contract social, afinnînd că 
acest fapt este imposibil din cauza numărului mare de oameni, iar puterea în stat nu este durabilă, 
fiindcă obligaţia de supunere are la baza un acord încheiat între oameni. 

în concepţia lui Hugo, puterea şi dreptul au apărut în mod diferit şi sunt recunoscute ca fiind 
juste pentru un anumit interval de timp. Dreptul, conform ideilor fondatorului, apare din necesitatea 
soluţionării a diferitelor litigii care iau naştere ca rezultat al dezvoltării sociale, independent de 
legislator. El este un produs colectiv al vieţii istorice şi nu o creaţie a unor individualităţi. Izvorul său 
stă, în mod natural, în adîncurile trecutului. Legislatorul este doar un organ al conştiinţei sociale, care 
reflectă în legi realitatea existentă. Asemenea limbajului, dreptul ia naştere şi se dezvoltă în 
conformitate cu spiritul naţional al poporului respectiv. 

Dezvoltînd ideea evoluţiei istorice a dreptului, Friedrich Cari voa Savigny afirmă că dreptul 
ca produs al spiritului poporului există în conştiinţa acestuia nu atît în concepte abstracte, cît în 
perceperea vie a instituţiilor juridice. La etapa iniţială, dreptul exista sub forma dreptului natural, 
manifestîndu-se prin acţiunile simbolice ale indivizilor, dar, o dată cu dezvoltarea poporului, culturii, 
dreptul devine o ştiinţă aparte, care cuprinde realizările ştiinţifice ale juriştilor. 

Conform concepţiei lui Freidrich Puchta, primele manifestări ale conştiinţei juridice iau 
naştere în familie, aceasta are un caracter neconturat O dată cu dezvoltarea poporului, conştiinţa 
juridică se conturează în relaţiile dintre membrii familiei, luînd naştere dreptul. Pentru a apăra acest 
drept, oamenii au creat statul Dreptul şi statul iau naştere din voinţa divină reflectată în voinţa 
poporului. 

 
18.4. Şcoala raţionalistă a dreptului 
Exponentul şcolii raţionaliste a dreptului este filozoful Immanuel Kant (1724-1804). 

Principalele sale opere sînt Critica raţiunii pure, Critica raţiunii practice, Fundamentul metafizicii 
moravurilor şi Principiile metafizice ale doctrinei dreptului. 

In doctrina sa juridică el n-a făcut decît să corecteze şi să lămurească ideile mai vechi ale 
şcolii dreptului natural, afirmînd valoarea pur raţională regulată a principiilor dreptului natural. 

In Critica raţiunii pure Kant afirmă că orice cunoaştere a omului se datorează experienţei, 
ceea ce înseamnă că orice obiect care exercită o influenţă asupra simţurilor noastre ne produce anumite 
reprezentări şi, în acelaşi timp, el ne pune în mişcare intelectul. Astfel, este recunoscută existenţa a 
două tulpini de cunoaştere a omului, ramificaţii ce provin dintr-o rădăcină comună, dar necunoscută 
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nouă, anume sensibilitatea şi intelectul: prin cea dintâi obiectele ne sînt date, iar prin cea de a doua ele 
sînt gîndite. Deasupra experienţei concrete, deasupra cunoştinţei sensibile stă raţiunea pură care 
reflectă universalitatea. Raţiunea practică, spre deosebire de raţiunea pură, se sprijină pe principiile 
determinate ale voinţei care are facultatea de a produce obiecte corespunzătoare reprezentărilor sau, 
cel puţin, de a se determina pe sine la producerea acestora. Aceste principii determinate ale voinţei nu 
pot fi considerate legi, cărora trebuie să ne conformăm, deoarece, în domeniul practic, voinţa are a 
face cu facultatea de a rîvni, după a cărei natură particulară regula se poate îndruma în chip diferit. 
Voinţa, conform ideilor lui Kant, este sediul dorinţei neconştiente, care îndreptata spre un obiect este 
autoîntemeiată pe bunul plac şi nu pe conştiinţa actului. Totodată, voinţa este şi sediul pentru liberul 
arbitru care, din contra, fiind dorinţa autodeterminată, acţionează după bunul plac şi are conştiinţa 
actului în producerea obiectului. Liber arbitru devine în sine pur numai dacă raţiunea a ajuns prin 
exerciţiu să purifice voinţa de orice impuls sensibil, astfel, încît maxima acţiunii sale să aibă o valoare 
universală, fără o dependenţă implicată de sensibilitate. 

Conform ideilor cantiene, acţiunile omului sunt subordonate unor imperative şi, anume, 
imperativul ipotetic (condiţionat, este specific voinţei ce rîvneşte) şi imperativul categoric 
(necondiţionat sub formă de lege a conştiinţei ce determină suficient voinţa ca independentă de 
condiţiile întimplătoare). 

Conceptul de drept, deşi este un concept pur, se întemeiază în practică şi are la bază 
imperativul categoric sau legea morală formulată astfel: „Lucrează în aşa fel, încît maxima acţiunii tale 
să poată servi drept principiu al unei legislaţii universale". Sistemul de principii raţionale se contopeşte 
cu legea morală, deoarece tot ce este raţional, trebuie să fie şi moral. Legea morala, a cărei fundament 
este libertatea, porunceşte, în mod absolut, pentru toţi aceleaşi fapte şi înlătură orice impuls particular 
voinţei. 

Dreptul, spre deosebire de morală, se reduce doar la reglementarea acţiunilor exterioare, 
facînd abstracţie de motivele ce determină actul sau abţinerea. Potrivit concepţiei exponentului, 
dreptul este redus la ideea conform căreia este interzis de a aduce vreo daună altei persoane prin 
propria acţiune exterioară, nu nisă după anterioritatea sufletului. 

Immanuel Kant defineşte dreptul ca pe o totalitate de condiţii, potrivit cărora liberul arbitru 
al unui om se poate uni cu liberul arbitru al altui om, conform unei legi universale a libertăţii . Statul 
este o reuniune a unei multitudini de oameni sub legi juridice, constituit conform ideii unui contract 
social, care este baza juridică ideală a sa. El ia fiinţă ca urmare a coexistentei libertăţilor individuale cu 
libertatea tuturor, contribuind, astfel, la îngrădirea libertăţii individuale pentru asigurarea vieţii în 
comun. 

 
18.5. Şcoala realistă a dreptului 
Şcoala realistă a dreptului a apărut în secolul al XlX-lea, fiind reprezentată de învăţatul 

german Rudolf von Ihering (1818-1892). 
Ideile acestei şcoli au fost expuse în lucrările Spiritul dreptului roman, Lupta pentru drept şi 

Scopul în drept. 
în concepţia lui Ihering, dreptul rezultă din propriile sale forţe şi reprezintă o realitate vie. El 

ia naştere şi se dezvoltă sub acţiunea factorilor exteriori, ca rezultat al unei lupte permanente. Aceşti 
foctori reprezintă interesele oamenilor proiectate în scopuri, realizate nemijlocit prin intermediul 
dreptului. Dreptul urmăreşte întotdeauna scopul menţinerii păcii în cadrul societăţii, de asemenea şi în 
afara ei, iar mijlocul realizării acestui obiectiv este lupta, care va dura atîta timp cît va dura însăşi 
lumea, deoarece atît dreptul, cît şi lumea sunt rezultatul luptei. Această luptă nu este, pur şi simplu, un 
act de gîndire, ci o forţă cu adevărat vie, îndreptată împotriva nedretăţilor. 

Ihering afirmă ca nu există un drept absolut echitabil. Valoarea dreptului constă în realizarea 
scopurilor puse. Luînd naştere în lupta de interese, dreptul apare în calitate de forţă, care subordonează 
voinţa unor indivizi intereselor altor indivizi, în condiţii obligatorii de respectare a principiilor de 
convieţuire socială. 

Dreptul, după reprezentantul şcolii realiste, se divizează în drept subiectiv şi drept obiectiv. 
Realizarea acestor drepturi poate fi efectuată numai prin intermediul luptei. Astfel, traducerea în viaţă 
a dreptului din partea statului, apărarea ordinii de drept este o luptă a statului împotriva fărădelegilor şi 
samavolniciei. La rândul său, orice persoană îşi poate obţine dreptul său doar declanşînd o luptă în 
acest scop, fiindcă dreptul existent constituie un obstacol în calea intereselor pe care le pretinde 
subiectul în desăvîrşirea sa. în cazul în care se refuză de a satisface aceste drepturi şi interese, se poate 
întimpla ca acestea să fie dobîndite pe calea unui război 
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Lupta dreptului subiectiv se exprimă în încălcarea sau însuşirea acestui drept de către o altă 
persoană, fiindcă atit dreptul individului, cît şi dreptul unui popor nu este asigurat de pericolul 
exterior. Această luptă se înteţeşte în toate sferele dreptului: în dreptul privat, în dreptul public, în 
dreptul internaţional. Lupta pentru drept în sfera privată, spre deosebire de celelalte sfere, în care ea 
are un caracter deschis (confruntări, războaie), are un caracter închis, în această sferă nu se apără doar 
subiectul proprietăţii, ci persoana care s-a afirmat în acest obiect. Simţul dreptului, ca libertate a 
acţiunii, există în inimile fiecăruia. Refuzul luptei este contrar dreptului. Lupta pentru drept, după 
Ihering, este o obligaţie a celui care are acest drept în raport cu sine însuşi. 

Referindu-se la dreptul concret şi la dreptul abstract, Ihering afirmă: dreptul concret nu 
numai că obţine forţă şi viaţă prin cel abstract, ci şi o întoarce lui. 

Toate fărădelegile, samavolniciile ce se produc în sfera dreptului public, apar din cauza că 
cei din aparatul statului nu-şi onorează obligaţiile din oficiu. Ideea dreptului şi interesele statului sînt 
comune şi trebuie să se însoţească permanent, deoarece statul este condiţia indisolubilă de existenţă a 
dreptului. 

 
18.6. Şcoala sociologică sau pozitivistă a dreptului 
Şcoala sociologică sau pozitivistă a fost întemeiată de marele cugetător francez din prima 

jumătate a secolului al XDC-lea Auguste Comte (1798-1857). 
în lucrarea sa Curs de filozofie pozitivă Comte afirmă că ştiinţa nu are dreptul să admită 

decît ceea ce se constaţi, în mod pozitiv, în concepţia sa, toate ştiinţele trec în evoluţia lor istorică, m 
mod succesiv, prin trei stadii: teologic, metafizic şi pozitiv. Avmd ca punct de reper legea celor trei 
stări Auguste Comte clasifică ştiinţele m ştiinţele matematicii, ştiinţele mecanicii, ştiinţa sociologică 
care, la rândul ei, îmbrăţişează dreptul. 

Astfel, pentru a ne îndrepta în ştiinţă spre ceva ce este concret, după Comte, trebuie să 
evităm orice explicaţie metafizică, să o limităm numai la o explicaţie pozitivă, adică istorică, ştiinţifici, 
întemeiată pe date concrete, pe observaţie ." 

Dreptul este un fenomen istoric, sub forma instituţiilor, pe care sociologia îl studiază. El 
reprezintă ceva por material şi observabil prin simţurile noastre. 

Un alt reprezentant al şcolii sociologice sau pozitiviste este Leon Duguit (1859-1929). 
Exponent al teoriei solidarităţii sociale, el susţine că dreptul n~a luat naştere ca un imperativ al vieţii 
comunitare, ci doar ca un instrument şi un indicativ al înţelegerii conştiente dintre indivizi. Funcţia sa 
constă în a asigura stabilitatea ordinii şi â păcii sociale, în viziunea savantului, această funcţie rezultă 
din faptul că dreptul decurge din viaţa socială şi impune indivizilor norme ce trebuie respectata în 
interesul întregii societăţi. Societatea, colectivitatea nu este m drept să suprime dreptul individului, iar 
acesta, la rîndul său, nu este în drept a se confrunta cu colectivitatea şi alţi cetăţeni. Toţi oamenii 
trebuie să se supună prevederilor normelor juridice, ca expresie a solidarităţii sociale. Atit statul, cit şi 
indivizii, trebuie să se conformeze normelor juridice. Constrângerea de stat se aplică numai în baza şi 
în limitele prevăzute de normele juridice. Dreptul, consideră Duguit, nu trebuie să sancţioneze 
obligaţii, garanţii sau să aibă caracter punitiv. Toate aceste caractere au fost dobîndite o dată cu 
intervenţia statului în viaţa societăţii şi, mai ales, din momentul m care guvernanţii au început a-şi 
impune propria vomţă guvernaţilor . 

Dreptul, după Duguit, este împărţit m două categorii: dreptul social, care rezultă din viaţa 
socială a oamenilor şi după care se conduc, în mod conştient, cei mai mulţi oameni, şi dreptul pozitiv, 
elaborat de stat, care dă consacrare juridică dreptului social, cuprins m formele juridice şi învestit cu 
forţa de constrîngere a statului . Atunci cînd între dreptul social şi cel edictat de stat apar discrepanţe, 
este pusă în pericol întreaga valoare fundamentală a solidarităţii sociale. 

 
18.7. Teoria naormativistă a dreptului 
Bazele acestei teorii au fost puse de juristul german Rudolf StamniLer. în concepţia Im 

Stammler, dreptul aparţine domeniului gîndiiii şi este cunoscut ca voinţă. El aparţine voinţei în sensul 
cauzal naturalist şi nici nu este produsul acestuia, dar este voinţa însăşi, deoarece are proprietatea de a 
se determina. Voinţa, după Stammler, poate fi divizată în voinţă morală şi voinţă socială. Voinţa 
morală sau voinţa individului izolat, spre deosebire de voinţa socială, apare întotdeauna sub forma 
gmdirii în sine. Voinţa socială este menită să aibă rolul de mediator al vieţii în comun, să unească, într-
un fel, scopurile individului, să creeze o ordine unitară în activitatea socială. Atit voinţa morală, cît şi 
voinţa socială emană de la aceeaşi lege supremă a voinţei. Voinţa pentru a deveni voinţă justă trebuie 
să se călăuzească după ideea justeţei, ceea ce înseamnă ordine unitară şi îşi găseşte contrariul în trăirea 
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spirituală confuză, în cazul în care un cuprins de voinţă este considerat ca întemeiat în sine, 
necondiţionat, nelimitat la un caz concret, acest cuprins are o valabilitate generală, Criteriul general nu 
poate fi găsit în vreun interes particular sau în vreun scop limitat Fiind călăuzită de un criteriu general, 
voinţa are proprietatea de a pune fundamentul unei armonii necondiţionate a tuturor voinţelor 
particulare cu valoare absolută. O voinţă este justă, conform ideilor lui Stammler, numai în cazul în 
care ea se conduce după o lege fimdamentală- ideea unei voinţe libere. Conceptul dreptului 
îmbrăţişează dreptul în toată complexitatea sa fie justă sau injustă. £1 reprezintă o unitate de condiţii 
necesare formării fenomenului juridic şi este un fenomen pur logic, în mod formal de a ordona 
cuprinsul cunoştinţei noastre. Ideea dreptului, în concepţia lui Stammler, este normativă şi are sarcina 
de a împărţi cuprinsul conştiinţei în funcţie de valoarea acesteia în Just" şi „injust". Dreptul este definit 
ca reglementare coerentă, ordine raţională şi necesară activităţilor exteriorizate ce atribuie drepturi şi 
obligaţii unor persoane libere . 

Ideile teoriei normativiste, ca un curent al pozitivizmilui juridic, sînt reflectate şi în 
principala lucrare a juristului american Hans Kelsen Teoria pură a dreptului, 

In opinia autorului, ştiinţa dreptului trebuie să se limiteze la cercetarea dreptului numai în 
starea lui pură, în afara legăturilor cu politica, morala. Locul central în lucrarea sa îl ocupă norma 
juridică. Toate normele juridice aparţin unei ordine juridice date, îşi justifică valabilitatea prin 
raportarea la o normă fundamentală . 

în cazul neconformării cu norma juridică superioară, reglementarea juridică nu-şi atinge 
scopul Conţinutul dreptului, în doctrina lui Stammler, este totalmente normativ. Şl poate fi dedus 
numai din normele juridice şi nu din faptele sociale. Nonpefe sînt .rupte de viaţa socială, de relaţiile 
dintre oameni. Dreptul, conform ideilor lui Kelsen, reprezintă o regulă normativă, un sistem de nonne, 
ce reglementează conduita umană. Această conduită a omului poate avea un conţinut juridic numai în 
baza unei norme juridice. 

 
18.8. Teoria psihologică a dreptului 
Teoria psihologică a fost întemeiată la începutul sec. Al XX-lea, fiind dezvoltată în lucrările 

savantului L.LPetrasycki. El îşi concentrează atenţia asupra studierii fenomenului dreptului, ayînd la 
bază viaţa lăuntrică a omului, în cercetările lui Retrasycki, ştiinţa empirică cercetează existenţa umană 
sub aspectele fizic şi psihic. Dreptul, ca fenomen al existenţei, aparţine laturii psihice şi poate fi 
explicat numai prin prisma proceselor psihice emoţionale şi intelectuale. El este un fenomen emotiv. 
Spre deosebire de emoţiile morale, emoţia juridică face parte din sfera emoţiilor irnperativ-atributive. 
In timp ce emoţiile morale se caracterizează prin adeziune liberă, emoţiile juridice nu sînt libere, 
deoarece o altă persoană poate să insiste şi să impună realizarea acestei emoţii . Dreptul se divizează în 
drept autonom şi drept pozitiv. Dreptul autonom constituie emoţiile generate de îndemnul conştiinţei. 
Dreptul pozitiv este edificat pe o autoritate străină, ce-şi găseşte expresie în actul normativ, stabilind, 
astfel, prescripţii juridice obligatorii pentru toţi subiecţii de drept. Normele juridice, fiind o emanaţie a 
statului, reprezintă o reflecţie a emoţiilor. 

 
18.9. Existenţialismul juridic 
Existenţialismul juridic a apărut în sec. al XX-lea sub influenţa filozofiei existenţialiste, ai 

cărei reprezentanţi sînt Martin Heidegger (1889-1976) şi Jean Paul Sartre (1905-1989). 
Qt despre cercetarea fenomenelor juridice, reprezentanţii acestui curent pornesc de la fiinţa 

umană, care se distinge prin categorii noi numite existenţiale, în viziunea adepţilor, omul este o fiinţă 
identică şi finită. Existenţialismul îşi concentrează atenţia asupra lumii subiective a omului, înţeleasă 
ca singura sursă a libertăţii. Lumea externă este 6 lume opusă celei subiective, care nu ne va permite 
niciodată să cunoaştem adevărata existenţă umană. A exista ca fiinţă umană, după existenţialişti, 
înseamnă a folosi libertatea, a avea posibilitatea de a alege. Dreptul, din punct de vedere al acestei 
filozofii, consistă în posibilitatea cunoaşterii şi tratării lui ca pe un fenomen existenţialist, ceea ce nu 
putem atribui legilor dreptului pozitiv. Legile sau dreptul pozitiv stnt considerate ca neautentice, 
înstrăinate de individ, opuse existenţei ca esenţă. Dreptul este destinat să asigure indivizilor un minim 
de securitate socială faţă de „indivizii incertitudinii existenţiale". Indivizii sfat liberi m cadrul statului, 
dar fiecare ins trebuie să nu încalce libertatea celorlalţi. 


