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PREFAŢĂ: 

Studiul de faţă este un extras după notele ste ” 
nografice ale cursului de enciclopedie juridică, pe 
care autorul l-a făcut la Facultatea de drept din 

Bucureşti în anul şcolar 1927—1928. 

Aceasta explică unele din slăbiciunile formei 

sale. | 

Cuprinsul lucrărei reprezentă o încercare de sin- 

teză a întregului drept. | 
Ea caută să determine punctul de vedere speci- 
fic al ştiinţei dreptului, spre deosebire de punctele 

de vedere ale celorlalte ştiinţe, confirmând, credem, 

în totul, atât sugestiunile bunului simţ, cât şi prac- 

tica clasică a înstituțiunilor juridice. . 

Ideia unei conștiințe juridice cu caracter raţi- 

onal face să cadă multe din contradicțiunile şi difi- 

cultățile, care se întâlnesc în cursul cercetărilor 

dreptului; în orice caz aşează această disciplină pe 

un fundament solid şi armonios, salvând ideia de 

justiție şi împiedecând-o de a se confundă cu ideia 

de forță brutală şi oarbă. 

Întreg dreptul se analizează astfel ca o construc- 
țiune formată din elemente simple, care. explică 
toate realitățile juridice,
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6 PREFAȚA 

O asenienea încercare constitue o introducere în- 

"dispensabilă la studiul dreptului în genere şi în 

special la studiul dreptului public. Ea este totodată 

o încoronare a cunoştiinței ştiinţifice a întregului 

drept. 

Este evident, că această tentativă nu se poate 

înfățişă cu prezumpția de a "fi „realizat dintro? 

dată scopul său. . 

Ea poate aveă numai pretenţiunea de a formulă 

o serie de probleme, de care atârnă înțelegerea 

ştiinţei dreptului: pentru rezolvarea lor definitivă 

„o lungă .cercetare sistematică se dovedeşte încă: 

necesară. 

Aprilie 1929.



PARTEA 1 

„INTRODUCERE 

1. CE ESTE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

l. Enciclopedia juridică ormală 

Peoria generală a dreptului se studiază la fa- 

cultatea, de. drept din: Bucureşti sub numele oficial 

de enciclopedia juridică. 

Enciclopedia juridică este de sigur “înainte de 

toate un studiu preliminar _de orientare, înfăţi- 

șând' o sinteză cât mai strânsă și pe cât posibil mai 

- ordonată a, întrepei ştiinţe a dreptului. 
Ea se înfăţişează astfel şi ca încoronare a 

acestei științe, prezentând-o ca -un tot unitar. | 
Cuvântul enciclopedie are o origină elenă. El 

vine de la expresiunea «îv buos zatdaia> (ezai- 
daia» înseamnă învăţământ, iar c2ywby)os> în cerc) 
şi are prin -urmare înţelesul unei ştiinţe care .. 

arată tot ce se. cuprinde întrun anume cere 
de materie şi care astfel o delimitează. |
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O enciclopedie științifică poate fi de două 

feluri, materială sau formală. 

Enciclopedia materială expune totalitatea cu- 

noştinţelor pe care le reprezintă o materie de 

studiu. | 

Aşă s'a procedat în veacul al XVIII-lea pentru 

Marea Enciclopedie strângându-se pe cât se puteă 

laolaltă toate cunoștințele omeneşti. 

Există şi astăzi enciclopedii, sub formă de die 

ționare voluminoase, cari cuprind toate cunoşiin- 

țele dintr'o anumiţă ramură, de exemplu din ra-- 

mura juridică. | 
Dar, acesta e sensul în care trebuie să înţele- 

gem materia, care face obiectul acestui studiu? 

De sigur că nu, In sensul acesta o enciclopedie a 

dreptului ar fi totalitatea cunoștințelor. juridice, 

adică toate câte se învaţă la facultatea de drept 

şi se mai învaţă încă multă vreme apoi în cursul 

carierelor juridice, 

Toate laolaltă ar constitui o enciclopedie a 

Dreptului. | 

Dar nu ar aveă înţeles să se constitue 

astfel o materie aparte și chiar să se facă un curs 

special. din ea la facultăţile de drept. 

S'a pretins, că,nu ar fi vorba de o enciclopedie 

în sensul de prezentare a tuturor cunoştinţelor ju” 

ridice, dar de un fel de expunere rezumată. 

Aceasta, ar avea însă înconveniente. 

Mai întâiu s'ar repetă cunoştinţele care > fac obiec- 

tul fiecărei ramuri a, dreptului.
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Apoi, şi afară de aceasta, dacă e vorba ca să se 

proceadă numai la o preparaţiune pedagogică, 

atunci o asemenea încercare trebuie să preceadă 

toate studiile care se fac în drept. 

_S'ar înţelege foarte bine, şi chiar, poate, ar fi 

de dorit, ca toate studiile din anul 'întâiu dela 

facultatea de drept, de exemplu, să fie studii pre- 

paratoare, constituind în sensul acesta un fel de 

enciclopedie juridică. | | - : 

"Dar cursurile sunt paralele, cursul de en- 

ciclopedie nm precede pe celelalte, cum ar trebui să 

fie, dacă se înţelege în felul acesta; el se predă în 

acelaș timp cu celelalte. E 

Prin urmare, enciclopedia dreptului nu poate fi 

înţeleasă nici ca un rezumat al întregului drept. 

Enciclopedia mai poate fi însă şi formală. 

_. Emeielopedia formală scoate” din toate elemen- 

tele dreptului, ceeace este esenţial, ceeace constitue 

articulaţiunea însăși a gândirii juridice şi făcând 

conştient procesul logic al ei, delimitează ce este . 

dreptul. | | N ai 

In:sensul acesta, enciclopedia formală nu are 

propriu zis de obiect prezentarea cunoştinţelor par-. 

ţiale ale diferitelor ramuri ale dreptului; eo, scoate 

însă, ceeace este esenţial în ele şi arată prin aceasta 

ce e dreptul. Se . | 

Dacă se determină astfel ce este dreptul, se în- 

ţelege foarte ușor prin câteva aplicaţiuni: şi cari sunt 

subdiviziunile lui şi se înţelege,. totodată și legă- 

tura dintre drept şi celelalte ştiinţe. Determinân-
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du-se ce e dreptul, el este situat în acelaş drept 

printre celelalte ştiinţe și se obţine astfel o mai - 

bună înţelegere a lui. DE 

“Este oare posibil ca acei, care studiază dreptul, 

să rămână până la urmă fără a şti ce este această 
disciplină intelectuală? O asemenea cultură juri- 

_dică rămâne nedesăvârşită şi lipsită de conştiinţă. 

A şti ce e dreptul nu este de altfel lucru așă de 

uşor, cum pare la prima vedere. Mulţi jurişti obiş- 

nuiţi cu practica dreptului nu ar şti de sigur 

să răspundă la o asemenea întrebare : neașteptată. 

In evul mediu un mare cugetător al bisericei, 
Sfântul Augustin, fiind întrebat de unul dintre 

discipolii săi, ce este adevărul, a răspuns: „până 

în clipa când am fost întrebat, credeam că ştiu ce, 

este; acum însă îmi dau seama că nu știu“. Acelaș 

lucru se poate spune şi. despre drept. Observa- 

țiunea Sfântului Augustin este foarte adâncă şi 

sugestivă. 
Enciclopedia dreptului fiind astfel o disciplină 

de orientare, care are de obiect să determine ce e 

dreptul, este totdeodată un studiu de ansamblu. 

Când cetim o carte căutăm întâiu tabla de ma- 

terii spre a, vedeă ce cuprinde. Când călătorind 

intrăm întrun oraș, căutăm un plan, un ghid 

care să ne lămurească, asupra ansamblului, îna- 

inte de cercetarea amănuntelor. * 

Un asemenea ansamblu, nu este de loc tot una“ 
cu amănuntele şi aceasta e caracteristic pentru 

enciclopedia dreptului, în deosebi; obiectul ei,
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nu se confundă cu obiectul celorlalte diseipline 

„juridice. 

O pădure este compusă din arbori; arborii au 

crăci şi frunze. Putem studiă pădurea, studiind 

fiecare gen de frunză în parte; dar nu an. studiat 

prin aceasta pădurea, am studiat arborii din pă- 

dure. 

, Pădurea are un ansamblu, ca atare o anumită 

situaţiune geografică, un anumit aspect şi coloare, 

un anumit rol din punctul de vedere meteorologic, 

etc. Toate acestea, sunt caracteristice pădurei, iar 

nu caracteristice arborilor care o compun. 

Pot asemenea cu '-un monument arhitectural, 

de pildă un templu antic. El este compus din 

pietre, care sunt suprapuse şi legate între ele. 

Studiind numai pietrele, nu am studiat monumen- 

tul. Monumentul studiat în ansamblul lui are.o în- 

dividualitate cu totul distinctă de aceea, a fiecărei 

pietre care îl compune, fie ea chiar marmoră de 

" Carrara. 

Tocmai o asemenea vedere de ansamblu a drep- 

tului, care stabileşte ceeace leagă elementele par- 

țiale între ele, este obiectul de studiu distinct al 

-enciclopediei dreptului. 

In realitate, enciclopedia dreptului studiază arti- 

culaţiunea însăşi a gândirei juridice, căutând să de- . 

termine în felul acesta ce este esenţial dreptului și 

“se repăseşte în toate ramurile și manifestaţiunile 

lui; ea, distinge astfel dreptul de celelalte diseipline 

științifice.
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2. Permanenţele juridice S 

Dreptul, în ceeace are el esenţial, ca element 

unitar şi de ansamblu, este aşă dar, obiectul en- 

ciclopediei juridice. Această idee trebuie însă pre- 

cizată, | 

Obiectul encielopediei juridice, în sensul acesta, 

este de a expune şi studiă permanenţele juridice. 
Cuvântul a fost întrebuințat întâi de un cunos- 

cut jurisconsult belgian, Edmond Picard '), pro- 

_ fesor la Universitatea din Bruxelles. 

EI exprimă cecace este mereu persistent, în orice 

relaţiune juridică. 
La prima vedere aceasta ar puteă părea însă în- 

doelnic. E oare ceva, care să subsiste mereu și în 

mod necesar în 'orice relaţiune juridică? 

S'ar puteă crede că dispoziţiunile juridice cu- 
prind printre ele unele, care sunt generale tuturor 

timpurilor. şi tuturor locurilor, că ar există cu alte 
cuvinte oarecare norme, care se aplică pretutindeni 

şi întotdeauna. Aşă au socotit de altfel şi mulți 

jurisconsulți, în deosebi acei ai şcoalei dreptului 

natural, manifestată cu deosebire în principiile 
proclamate de Marea Revoluţiune franceză. 

Dreptul este o știință socială; dispoziţiunile ju- 

ridice învestese întrun mod exact realitatea, so- 

cială căreia se aplică; cum nu poate însă să existe 

două societăţi identice, nu poate să existe o normă 

e. 

1) Edmond: Picard, Le droit pur, Les Permanences juri- 
diques, Les Oonstantes juridigues (ed. Flammarion, Paris).
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juridică, care să fie aceiaș în mod necesar la toate 

societăţile. Oamenii între ei se deosebese aşă de 

mult, încât recunoaştem pe fiecare în individu- 

alitatea lui numai după trăsăturile feţii. Dar încă 
o societate, care este un complex cu mult mai mare 

de elemente decât un singur individ, cum va putea 
îi identică cu o altă societate? Au fost cugetători 

cari cu drept cuvânt au spus, că nici o realitate din 
lumea această nu este identică cu alta, şi marele 
filozot german Leibniz arată într'un mod frumos 
cum, pe toată suprafaţa pământului, nu se găsesc 

două frunze, care să aibă identic aceiaș formă. 

Asemenea sufletele noastre. Dar frunza este 
unul dintre elementele cele mai simple pe. 
seara biologică; sufletul omenesc . este în vâr- 

ful acestei scări ca complexitate, ca profunzime, 

ca delicateţe de organism. Cu atât mai mult, aşă 

dar două suflete omeneşti nu vor fi la fel și încă 
mai mult nu pot fi la fel două societăţi. 

De aci rezultă, că nu poate există legislaţiunea, 
care să fie: în mod necesar comună tuturor soti- 
cetăților. , 

Dar există în relaţiunea juridică ceva, care 
subsistă în mod necesar ori unde şi ne face să o. 
recunoaștem ca atare. Jar elementele care în felul 

acesta caracterizează relațiunea juridică, consti- 

tuesc ceeace numim, permaănenţele juridice. - : 

Un exemplu simplu o poate uşor arătă. „Nu 

ucide pe aproapele tău“, este o regulă care pare a 
fi o regulă de drept universală şi absolută care se |
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aplică în orice împrejurare, în orice societate şi în 

orice timp. Nu este aşă. Chiar în societatea noastră 

noi avem câteodată datoria de a ucide. Soldaţii de 

pe front în timpul răsboiului au datoria deu 

ucide pe aproapele lor, sub sancţiuni foarte severe. 

Dar această regulă, care la prima vedere apare aşă 

de absolută, „nu ucide pe aproapele tău'!, este 

mai severă, când e vorba de persoane cărora le da- 

torăm o profundă recunoştinţă. Paricidul, în con- 

cepţiunea noastră, este spre pildă o crimă abomina- 

„bilă, A-şi ucide părintele este fapta cea mai urâtă 

pe care o putem, concepe. Există totuşi societăţi cu 

forme primitive, în care păricidul este reglementat - 

“ca, o obligaţiune. La o anumită vârstă a părinte- 

“ Toi, copilul este obligat a-l ucide. 

-Ce este comun între legislaţiunea noastră şi 

„asemenea legislaţiune primitivă în această pri- 

vință? Şi întrun caz şi în celalt ne aflăm în faţa 

unei relaţiuni juridice, deși rezultatele sunt dia- 

metralmente opuse. Este ceva comun în ambele 

cazuri, şi anume avem aface cu o obligaţiune; obli- 

paţiunea noastră de a respectă viaţa părinţilor, 

obligaţiunea, membrilor din zisele societăţii primi- 

tive de a-și ucide părinţii. 

Tată dar un element formal al relaţiunei juridice, 

„ideia, de obligaţiune“, care se găseşte pretutindeni, . - 

unde avem o relațiune juridică. Dacă n'am găsi-o, 

nu ne-am află: în faţa unei relaţiuni juridice. 

Dar aceasta din urmă mai presupune subiecte - 

de drept. Ca să existe o relaţiune juridică, trebuie
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“ca cineva să aibă o obligaţiune şi altcineva un 

drept; trebuie să existe așadar două. subiecte 

adică o societate juridică. | 
Nu ajunge însă nici aceasta. Mai trebuie să. 

existe şi un obiect al relaţiunei juridice, căci, dacă 

ea nu se aplică la nimic, nu are nici un sens. 

In fine, deși sancţiunea juridică, organizată și 

aplicată de autoritatea publică nu_fasoţeşte întot- 
deauna în fapt orice relaţiune juridică, după cum se 
va vedeă, totuşi, întrucât se recunoaște existenţa 

unei! obligaţiuni ea implică tendenţa ideală spre 

sancţiunea juridică; întrucât întradevăr se recu- 

noaşte, că într'un caz dat există_o obligaţiune de 
drept, se recunoaşte printr'aceasta, că, pe cât posi- 

bil, ea trebuie organizată cu o sancţiune. 

In exemplul dat se va distinge astfel mai întâiu 
o obligaţiune, aceia de a respectă şi în societatea 
primitivă de a ucide 'pe părinţi; apoi mai multe 
subiecte de drept, copilul și părintele, fiecare cu 
drepturile şi obligațiunile lui determinate de nor- 

mele juridice, întrun caz, de a respectă, în 

alt caz de a ucide părintele; în fine, eventual, o 

tendinţă - rațională spre .o sancţiune juridică. 
“Aceste elemente nu pot lipsi din nici o relaţiune 

juridică. Ele fac să se distingă ceeace este element 

juridic; ele determină, ca să spunem astfel, în mod . 

constant realitatea juridică în esenţa ei. 

Enciclopedia juridică are de obiect tocmai 

- studiul și analiza acestor permanenţe care s'au mai
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numit, tot de Edmond Picard, şi „Constantele 

dreptului“. 
Permanenţele juridice au un caracter numai for- 

mal şi deaceea am numit enciclopedia, aşă cum o 

studiem, enciclopedie formală. S'a arătat, că rela- 

țiunea juridică trebuie să 'aibă un obiect; ideia 

însăşi de obiect a, dreptului este o permanenţă ju- 

ridică; care - este obiectul de. drept, în fiecare 

relațiune, este însă o altă chestiune: obiectul 

dreptului variază dela legislaţie la legislaţie, 

variază în timp şi în loc. Legislaţiile sunt 

mereu altele, dar există ceva care planează deasu- 

r+, lor, şi le serveşte de cadru permanent, element _ 

care din cauza aceasta, poate fi. numită formal şi, 

există în mod necesar în .orice relaţiune juridică; 

Prin elementele sale formale şi permanente, ferio- 
“menul dreptului se distinge. de celelalte fenomene. 

Intrehuinţăm dinadins aci cuvântul de: feno- 

men. pentru a pune știința dreptului alături: cu 

celelalte științe. Matematica, fizica, “fiecare: Știință 

are un fenomen propriu pe cai€ ŞI studiază, E “âno- . 

menul fizic se deosiheşte de fenomenul chirie, fe. 

nommenul „matematic nu este tot una cu fenomenul 

fizăc; tot "asemenea fenomenul psihologic, fenome- 

nul socioloțiie sau biologic. „Tot - astfel, deși cu- 
vântul întrebuințat” de câţiva autori nu a intrat 

încă în limbajul obişnuit al dreptului, se pot numi 

şi faptele pe care le studiază dreptul fenomene. 

Aceste fenomene au ceva caracteristic întocmai 

cum are caracteristica, sa fenomenul chimie, fizic, 

. 
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biologie, ete. Trebuie să se descopere aşadar, care 

este elementul acesta caracteristic. . EL poate fi 

găsit în permanenţele juridice. . 

„ Aceasta e obiectul specific al enciclopediei juri- 

dice; în felul acesta enciclopedia juridică nu 

se confundă cn celelalte materii pe care dreptul le 

“studiază. Ea cuprinde aşadar, o vedere de ansam- 

blu, o vedere întroductivă în Drept, -dar cu un 

obiect propriu și are menirea: sa de sine stătătoare, 

Sr 

“O 3. Enciclopedia şi şcoala romantismului 
filozofic german din prima jumă- - 

tate a veacului al XIX-lea OI 

TI Cuvânitul „Enciclopedie“ este destul de chiu 

după cum .se va vedeă mai departe. Dar el a reve- - 

nit la modă mai ales în urma încercărilor așă, zisei 

„Scoale Romantice“. din Germania din .. filozofia 

primei jumătăţi a, veacului al XIX-lea, astă-zi de 

altfel depăşită în detaliile de multe ori prea fasti- 

dioase ale expunerilor sale *). 
Trei au fost marii cugetători ai romatismălui 

filozofie „german din prima jumătate a secolului 

al XIX-lea: Fichte, Schelling şi Hegel. Ei au avut 

pretențiunea să desvolte concepțiunile celui mai 

adânc cugetător, probabil, pe care Va avut omenirea, - 

“ acele ale hi Imrmariuel Kant. 
. 

D Exwalt, Romantik und “Gegenwart (1904). Ioachimi, 

„Die Weltanschauung. der deutechen Romantiker (1907) Comp. 

passim: Benedetto Croce, Kohler, Lasson. Comp. Korkoanov: 

Theorie gentrale du Droit (Paris). 

2955, Biblioteca Universitară. — VII. — 2. ”       
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Fichte porneşte în logica gândirei sale dela, 

constatarea, pe care o făcuse Kant, că există o cu- 

noştinţa şi că această cunoştinţă omenească în: ge- 

neral distinge un „Eu“ de un „Non-Eu“: a) un Eu.- 

care cunoaşte şi b) obiectele din . afară ale lamei 4 | 

această-lume-externă,-contrar--aparenţelor;”
este” în P J5 

(teme pe care le cunoaște. Kant, afirmase că”. 

afară de spaţiu şi de timp şi nu putem şti nimic îi 

despre ea altceva decât numai că există, Deaceea o şi 

numeă „mumen“ spre deosebire de „fenomenele“ 

cari apar simţurilor, de cunoştinţele concrete pe 

care le avem noi despre lumea externă. . | 

Fichte şi-a, pus o întrebare adâncă: nu cumva 

“ ideia: de datorie este superioară, ideei de existență? 

Datoria implică, crede el şi poate cu drept cuvânt, 

ideia, de libertate şi deci de personalitate şi astfel 

„Eul“ reprezentă, libertatea, raţională în luptă cu : 

altceva, din afară care este „Non-Eul“, căutând să 

realizeze o idee mai înaltă, aceia, de datorie *). 

“- Asupra acestei concepţiuni revine, şi aceasta ne 

interesează mai 'ales aci, Schelling. Din conflictul 

dintre „Eu“ şi „Non-Eu“ se naşte în concepţiunea 

acestuia din urmă ceva superior, ideia, de absolut, 

care îl cuprinde şi pe unul şi pe altul. Noi prindem 

"acest absolut prin toate cunoştinţele ştiinţifice care 

  

1) Fichte, Grundlage, der gesamten Wissenschafislehre 

(1794), Grundlage des Naturrechis nach Prinzipien der. 

TVissenschaftslehre (1798), Das System der Sittenlehre nach 

Prinzipieu der “Wissenschajtslehre (1198), Die Tatsachen 

des Bewusstsocins (1310), Comp. Xavier Lâon, La philosophie | 

de Fichte (Paris, 2 vol.) | . “
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ne stau la îndemână, și anume printr'o totalizare a 
“lor într'o intuiţie intelectuală, superioară. “Rămâne 
să se arate astfel ce însemnează o asemenea intuiţie 
intelectuală, deoarece tocmai ea; după înţelegerea 
şcoalei romantice face obiectul unei enciclopedii. 

O encielopedie poate. există pentru oricare ra- 
mură științifică, deci şi pentru drept, cum poate 
fi şi una generală filozofică!).. : 

Să luăm, ca un exemplu, o operă de artă, o po- 
ezie. Poezia, este compusă din mai multe strofe. 
Fiecare strofă, se leagă în mod progresiv de cele- 
lalte, deși constatăm, că are individualitatea sa pro- 
prie. Dacă nu s'ar legă, poezia nu ar aveă nici un 
înţeles. 'Tot astfel ultima strofă, le: presupune pe 
toate celelalte. . 
__O operă literară sau aztistică în - general 

„este astfel compusă . din. elemente, dar opera 
în totalul ei este cu totul altceva decât păr- 
ţile ei componente, Ta „constă dintr'o impresiune 
generală care. se suprapune, ca element distinct, 
deși so întemeiază „pe impresiunile . componente, 
fără care nu ar "'puteă, există. Cum. simţim aceasta? 

“Printr'o intuiţie intelectuală. Nu putem să delimi- 
tim această cunoştinţă în mod precis în Spațiu şi 
timp. Este o realitate sufletească, pe care o simţim 
de îndată ce am . înţeles opera de artă 5 
——. 

2 La Pacultatea de Filozofie din Bacureşti d-LP. P, Ne- 
Pi reluând o coneopţiune mai veche sub o formă cu 
totul nouă, face un curs de asemenea enciclopedie ştiinţifică, 

2 Comp: Henri Bergson, Les donnees îmmâdiates, L'evolu- 
tion crEatrice (Alcan, Paris). 

7
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In acelaş fel în ştiinţă putem ajunge a cunoaște 

elementele-cari constituesc totalul spre deosebire de 

clementele cari constituesc fiecare ramură; Căci 

universul constitue un organism unitar, iar păr- 

țile sale deasemenea se combină între ele, printr'o 

putere -de „polarizare“ în unităţi organice tot mai 

înalte. Studiul a, ceeace formează asttel totalul unei 

ramuri de cunoștințe a luat numele de encitlo- 

pedie 5. - 

"Hegel este “urmașul lui Schelling. El preci- 

zează concepțiunile lui accentuând elementul logic, 

în sensul că'absolatul Ini Schelling, care are pentru 

Hegel o valoare logică, se realizează printr'o evoluţi- 

une dela teză la antiteză, spre sinteză, în istoria rea: 

lităţilor lumii, spre o sinteză mereu superioară. Fun- 

damentul lumei 6 astfel raţiunea, ca un subiect abso- 

_ lut, Ea, se realizează pe sine într'o evoluţiune. Drep- 

tul reprezentă în aceste condițiuni tendenţa de reali- 

zare a unui concept absolut, acela al libertăţei conști- 

ente. Din acest punct de vedere istoria omenirei se - 

împarte în perioade. în mersul său progresiv. şi 

anume în patru perioade: cea, orientală, cea greacă, 

cea, romană şi cea, germanică. 

Intuiţiunea, superioară a lui. Schelling se curăţă 

astfel de caracterul său mistic, precizând o înţele- 

  

1) Schelling, Porlesungen iiber die Methode des Akade- 

mischen Studiums (1803), System der Naturphilosophie (1799), 

System des. transcendentalei, Idoaliamus (1800), Darstellung 

smeines Systems (1801), Philosophieche - Untersuchungen dber 

das Wesen der menschlicken Freiheit (1809).
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gere curat intelectuală *). Sinteza supericară care 
so realizează astfel sub diferite forme în. cursul 
istoriei omenirei este Statul, i . 

Concepţiunea aceasta: generală, a aut un răsu- - 
net așă de“puternic, încât dela dânsa a, reînceput, 
mai ales în Germania, să se întrebuinţeze cât mai 
des numele de eniolopedia dreptului 2), 

q k Insemnătatea enciclopediei juridice 
E 3 

Astfel situată, - “ enciclopedia dreptului are 0 
deosebită însemnătate, 'căci ne: face să înţelegem, 
că existe. o asemenea, realitate juridică, distinotă de 
celelalte realităţi. Dacă nu ar există o ase 
menea, realitate, atunci ceeace numim 'noi drep- 
tate, justiţie, este uni simplu cuvânt fără înțeles Şi 

deci fără nici un substrat ştiinţific. 

ŞI totuși, dreptatea, este ceeace simţim noi sfânt, în . 
| sufletele noastre, Pentru nimic nu .se înflăcărează 
oamenii individual sau colectiv ca, pentru această no- 
țiune. Când o massă populară se ridică, când un indi- 
vid încearcă cu înverșunare. o luptă, totdeauna, chiar - 

„dacă nu e sincer mânat de ideia, de dreptate, o.arată 
ca pe aceea care-l conduce; Pentru ce? Pentrucă în 
conștiința sa omul rațional nu: poate .să nu recu- 

  

1) Hegel Prănomenologie des Geistes (1807), WPisoenschaft 
-- der Logik (1816), Encyklopădie der philosophischen Wissen- 
echaften (1817), Rechtephilosophie (1821), Uber die 1cissen 
schafiliche Behandlung des Naturrechte (1802) System der 
Sittlichkeit (1803). AR 

2) Comp. Korkoanov, op. cit.
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“noască. ideia: de creptate' cu o valoare Bupe- 

rioară. | 

Este desigur. interesant orice interes material, 

dar când se altoeşte pe ideia de justiţie, el ne în- 

călzeşte mai mult sufletele. Pentru ideia de drep- 

tate damenii Se sacrifică; pentru interese nejusti- 

ficate nu. Interesele întră în cadrul ideei de drep- 

tate. Satisfacerea, unui interes pur material, care 

ar fi nedrept, nu ar puteă fi un resort mai înalt 

şi mai adânc de acțiune în viaţa socială. 

Ideia, de dreptate, este. așă de adânc ancorată în 

sufletele noastre, încât noi îi subordonăm totul; 

ea, este păstrătoarea spiraţiuniloe noastre celor mai 

înalte. - 

Este ideia care. stă ca un fundament şi ca 

un ideal la, baza oricărei activităţi omenești. 

Dacă dreptul nu ar aveă ceva specific, dacă nu 

ar există un obiect distinct al enciclopediei juri- 

dice, nu ar puteă să existe această, idee a justiţiei. 

Dar noi simţim cu toţii că există, -și, atunci, cât de 

important; este, ca, oamenii de știință, în deosebi la 

Universitate, să caute a-şi da seama de ea, să.vadă 

în ce consistă, care sunt elementele” sale compo- 

nente, pentruce, în felul acesta, fenomenul! juridic, 

se distinge de celelalte fenomene. 

5. Numele encielopediei juridice 

Numele distigtinei pe care o tratăm este un. 

„nume cam scolastie şi e, poate, o întrebare, dacă a 

a
z
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"fost bună inspirațiunea,. când s'au dat acest titlu 

cursului dela facultatea de drept - din București; 
dar este titlul său legal. Astăzi numele acesta se 

mai întrebuinţează. uneori, dar mai puţin decâ 

acum. câtăva. vreme, asttel în Germania, întru câtva 

în Italia şi în ţările sub influenţa germanică, cun 

eră în Rusia. In Franţa şi în ţările Anglo-Saxone 
nu se întrebuinţează. . 

Chiar în țările germanice şi în Italia sunt şi alte 

denumiri, care se dau aceste materii. a 
Mai întâiu ea se studiază de multe ori,-sub 

numele de „Introducere în drept“. „Einfiihrung în 

„die Rechtsavissenschaft“; „Introduction au Droit“: 

Alţi autori numesc această materie „leorie ge- 

nerală a, dreptului“: (T'heorie gântrale du Droit“, 
„Allgemeine Rechtstheorie“, „Allgemeine  Rechis: . 
lehre“, ,, Allgemeine Rechisaissenschajt"). “Titlul 

acesta, este mult mai exact. 
"Aţi autori, şi primul care a făcut-o a fost ace- 

“laşi Edmond Picard, care a vorbit cel dintâi de 
permanenţe juridice, întrebuințează numele de 
drept pur (droit pur). Do: ce „pur“? Am arătat, 
că enciclopedia dreptului are un obiect, formal, nu 
material, că ea studiază numai forma, indiferent 
de conţinutul însăşi al relaţiunei juridice. In sen: 

sul acesta, s6 poate spune, că într'adevăr enciclo- 

„„pedia, dreptului are de obiecttăreptul pur, 

Pe această cale, enciclopedia, ajunge să deter-: 
mine prin reflexiune cadre abstracte şi ideale, care 

“reprezintă tipuri de instituțiuni, fie că ele s'au
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realizat vreodată, fie'că nu.. (Roguin, şeoala ger- - 

mană raţionalistă, uneori teoriile generale ale Sta- 

tului), 

In Anglia :elementele acestei materii se găsesc 

desemnate sub numele de „Jurisprudence“ şi câte- 

odată sub -numele de „jurisprudenţă generală“. 

6. Ştiinţa dreptului şi filozofia lui 

Sunt foarte puţini autori cari îmbrățișează azi 

în deplinătatea, înţelesului, enciclopedia dreptului 

Se găseşte în foarte puţini autori o expunere com- 

pletă a, materiei şi deaceea sarcina acelora care 

o predau la facultăţile noastre de “drept, e mult 

mai grea, decât pentru altele, care sunt gata, cristali- 

zate într'o foarte vastă literatură. 

Este cu atât mai grea, cu cât nu se poate face 

enciclopedie juridică, nu se poate arătă ce este 

dreptul, fără a, încăleă puţin anume alte domenii. 

Prin aceasta însă materia de faţă este destinată a 

deschide. orizonturi “noui, a pune pe 'cei care o cu- 

nosc în contact cu toate disciplinele intelectuale, 

care pot; face .să se înţeleagă ce este dreptul. : 

Ceeace ea expune și explică, este întradevăr în-, 

_săşi realitatea dreptului ca ştiinţă. 

Se poate discuta, dacă. dreptul este sau nu o 

ştiinţă, dar foarte puţină lume e' conştientă de 

greutatea, acestei probleme. — . 

La, prima, vedere, la facultatea de drept se în- 

vaţă mijloacele de a pledă sau judecă un proces. 
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Aceasta nu este însă suficient, ar fi o cunoștință 

empirică nu una ştiinţifică a dreptului. 

In mâterie medicală există mici volume, care se 

chiamă formulare şi în care se descriu pe scurt 

toate maladiile, arătându-se sub formă de tablouri, 

ce remedii se pot explică la fiecare. Dacă la facul- 
tatea de medicină nu s'ar învăţă decât formularele, - 

dealtfel ele nici nu se învaţă, medicul niciodată nu 

ar fi un om de știință. Ele pot fi suficiente până 

la ur. oarecare punct pentru agentul sanitar, dar 

medicul trebuie să prindă articulațiunea ştiiţifică 

a artei sale, căci numai atunci are vederea clară, 
spre a şti să se folosească şi de formular. Medicii 

hesită chiar de cele mai multe ori de a lăsă formula- 

rele în mâinile profariilor, pentrucă, într'adevăr, 

pot fi extrem. de periculoase. Priceperda întrebu- 
ințării lor este totul; în ea consistă ştiinţa -medi- 

cului, 

- "Pot astfel există o deosebire între. botanist; și 

grădinar. Grădinarul creşte plante, p6 care poate 
botanistul. nu ar ști în mod practic să le îngri- - 

jească. Dar botanistul este om de știință şi nu se 
poate compară din. punct de vedere științific cu 

grădinarul. - 

In lumea. juridică . deosebirea se». „ădeşte când 

Sar face o comparaţie între un grefier,. cunoscător 

a] tuturor arcanelor practicei juridice, şi un om de 

ştiinţă, care nu ar face practică, 

Nu ar fi just a se susţine că facultatea de 2 dtent 
nu trebuie să prepare pe studenţi în. vederea vieței
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practice. Dimprotivă, trebuie încă mai bine organi- 

zată în vederea aceasta. Sunt autori, ca Bonnecase, 

care propun chiar înfiinţarea de „clinice “juridice 

Studentul când părăsește facultatea de drept nu 

„ştie în genere nici să caute într'un dosar. EI își 

învaţă profesiunea pe răspunderea, lui şi de multe 

ori pe.a altora, în loc de a'o învăţă la facultate. 

Nu poate fi prin urmare vorba de a învinovăti ten- 

denţa facultăţei de a, se face un învăţământ practic 

juridic, insuficient astăzi. - 

Trebuie să se păstreze însă în acelaş timp și în 

primul rând preocuparea ştiinţifică, care: are 'de 

obiect; cercetarea, adevărului şi nu aplicaţiunea ime- 

diată practică. Universitatea nu trebuie să uite, că 

menirea ei este de a creă ştiinţă: 

Dar știința este o sistematizare de cunoștințe, 

adică o aşezare a cunoştinţelor în ordinea genera. 

lităţei lor, spre a le face cât mai cuprinzătoare. 

Când Newton a descoperit legea gravităţei, în 

care îmbrăţișă dintr'odată atât fenomenul căderii 

corpurilor pe pământ, cât şi al -atracţiunei aștrilor, 

a făcut un pas mare în progresul ştiinţific, Tot 

asemenea, Einstein, când a căutat, în partea. a doua 

a teoriei sale, să lege fenomenele de gravitaţiunea cu 

fenomenele electro-magnetice, desigur că a făcut 

un progres științific de înaltă semnificare. 

Legarea fenomenelor între ele prin legi cât mai 

generale, constitue știința şi aceasta este necontrs:. 

tabil. - 

Dar, când facem ştiinţă, pornind dela observarea, 
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datelor concrete, şi ne ridicăm tot mai sus prin 

abstracţiuni în fiecare ramură, ajungem la anumite 

rezultate generale. Tot astfel pentru ştiinţa juridică. 

“Nimeni însă nu poate știrbi dreptul și obligaţia 

ştiinţifică ce avem de a ne urcă cât mai sus. Dacă 

vrem să: înțelegem 'cât mai adânc, trebuie să. ne 
înălțăm mereu. Astfel cei cu spiritul suficient în- 
armat, odată ajunşi: la, concluziuni generale şi su- 

perioare în drept, se vor înălță încă moi departe 

pe culmele cele mai frumoase ale gândirii, spre a 
li se deschide un cere larg cu sperspective reînnoite 

şi fecunde de cunoștință. Nu există nici un motiv 
valabil pentru a tăiă aripele avântului cunoștinței, 

“oprind-o în mod mecanic la o anumită treaptă de 

înălţare. Dealtfel este foarte greu de precizat, 
unde este limita, peste care s'ar puteă spune, că. 

am ieşit în felul acesta din ştiinţa, dreptului. 
Când mergem însă astfel spre abstracţiuni,. în- 

tâlnim ceeace se chiamă filozofia. | 

* Aceasta nu însemnează, că în enciclopedia drep- 

tului trebuie să se facă filozofie, dar este imposi- 

bil să nu folosim date ale filozofiei, spre a înţe- 

lege ceeace avem datoria de a, cercetă. 

Filozofia dreptului are un obiect mult mai vast 

decât acela ale enciclopediei dreptului. Enciclopedia 

dreptului se mărginește să caute să explice ce este 

„dreptul și prin aceasta, pornind nuniai dela, cunoș- 

tinţa juridică, poate să se avânte în mod incidenta] 
în câteva domenii filozofice -mărginaşe. Filozofia 

dreptului din contră porneşte dela filozofie, dela,
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concepţiile mari despre viaţă, și, confruntându-le cu 

“rezultatele ştiinţei, caută să ajungă la, rezultatele 

sale. Dar atunci îmbrățișează toate chestiunile 

mari ale dreptului, toate chestiunile de legislaţie, 

de sociologie, de istorie, de psihologie, care se pun 

cu ocaziunea dreptului și chiar chestiunile mari 

economice. "Toate acestea, sintetizate poartă atunci 

numele de filozofie a dreptului. i 

In lucrarea de faţă nu se va trată filozofia, 

dreptului, ci enciclopedia dreptului, pe temeiul 

unor date pur juridice. Dar enciclopedia dreptului 

_ ajunge câteodată în atingere, în noțiunile sale cele 

mai generale, cu cugetările mai înalte ale filozofiei. 

Nu putem dealttel în nici un fel să ne desta- 

cem de influenţa, cugetătorilor celor mari. Noi trăim 

în aţmosfera, lor fără să o știm, precum unii fac 

proză fără a-şi da seama. Filozofii cei: mari sunt 

aceia, cărora le datorăm. toată cultura şi civilizația 

noastră actuală. 

_ Atmosfera culturală în care trăim noi azi se 

datorează în mare parte spre pildă lui Îmmanucl 

Kant. El a pus bazele raţionale ale ştiinţei din 

timpul nostru și tot el a conceput toată democraţia, 

modernă în formă ştiinţifică. Graţie lui a putut 

vodbi Wilson la 1918 şi 1919 între altele despre | 

_ autodeterminarea, popoarelor. Prin prisma, concepţi- - | 

unei lui, a trebuit să treacă celebrul principiu al naţi- 

onalităților spre a da rezultatele pe cari le-a, dat ca 

urmare a răsboiului mondial. îi
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Iată un simplu exemplu, dat în treacăt. | 

A dispreţui pe cugetătorii cei mari, este a dis: 

preţui ceeace avem mai bun în noi şi aceasta, mai 

ales, nu o poate face un om de ştiinţă şi nici o Uni- 

.. versitate, 

Inainte de toate facultatea de drept, trebue să 

caute adevărul, indiferent de rezultatele la cari 

cercetările ar duce, căci aceasta e metoda știinţi- 

fică. Omul de ştiinţă se recunoaşte toemai după 
patima, pe care o pune în cercetarea adevărului. In 

privința aceasta, ne referim la unul din cei mai 

mari oament de ştiinţă, pe. cari timpurile noastre 
Pau'dat, Henri Poincare.: Iată ce spunea în 1912: 

„La seule fin qui soit digne de notre activite est la 
-_zecherehe de la verii; sans doute nous devons 

d'abord nous efforcer de soulager les souffrances 

humaines, mais pourqugi? Ne pas souffrir c'est un 

idtal nâgatit et qui serait plus sârement atteint par 
Pansantissement du monde)“. - 

—— 
  

1) Revue des deux mondes 15 Sept. 1912, pag. 335...



  

II. BIBLIOGRAFIA SUMARĂ: A ENCICLO- 
PEDIEI JURIDICE 

Enciclopedia juridică a făcut obiectul unui nu- - 

măr de studii relativ mai restrâns decât celelalte 

“ ramuri ale dreptului, fiind în" genere puţin cunos- 

cută de practicianii dreptului. Totuși şi în această . 

materie s'a, seris destul de mult. | 

Nu se poate astfel aveă aci pretenţiunea de a 

se da 6 bibliografie completă, ci-mai mult un în- 

strument de îndrumare. a 

Lugrările de enciclopedie juridică sunt de mai 

multe feluri. | 

Unele sunt, simple introduceri elementare la 

studiul dreptului și cuprind mai mult o enumerare 

„de principii practice, așă cum ele rezultă din stu- 

diul fiecărei ramuri a dreptului în parte. 

Altele mai adaugă la aceasta o vedere generală 

istorică a evoluţiunei dreptului şi chiar uncori o 

repede privire a dreptului comparat, enunţând prin- . 

cipiile principalelor legislații, ceeace, desigur, e 

foarte interesant.
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Dintre cele care au în vedere punctul de vedere 
expus în desvoltările precedente, unele sunt prea 

complexe și privese lucrurile dintr'un punct ds 

"vedere prea străin de preocupările juristului pro- 
priu zis, aşă că trebuie mult puse la punct în vede- 
rea, unei expuntri de felul acesteia. Este vorba mai 
ales de lucrările marilor filozofi asupra dreptului, 

“ lucrări cari: nu- pot fi expuse “aci. 

Altele din contră pornesc dela date pur juridice, 

dar nu insistă îndeajuns asupra coordonărei lor, 

adică tocmai ceeace este după cum s'ă arătat obiec- 
tul esenţial al enciclopediei dreptului. 

In general, această se datoreşte faptului, că ju- 

riştii cari sau preocupat deasemenea chestiuni, şi 

sunt unii într'adevăr de seamă, nu sunt toţi dotați 
cu o suficientă cultură generală: 

Sar puteă astfel cită nume ' răsunătoare ! din 

lumea juridică de astăzi, cum este spre exemplu - 

Edmond Picard, - Lton Duguit,: cum este Chiar şi 

marele reformator în. metodologia dreptului 
Frangois. G6ny. Acesta, ca 'și cei dintâi, încearcă 
într adevăr o sinteză a dreptului. Ea, este însă ŞO- 
văitoare 'în multe - privințe, pentrucă încearcă 

să se folosească ds” elemente” mai înalte de cultură. 

generală, fără să le poseadă cu preciziune. 

Foarte puţine sunt lucrările, care să fie într'ade- 

văr lucrări utile juriștilor și tot - deodată să fie 
suficient în "legătură sistematică cu gândirea, cea 
“mai înaltă a timpului nostru. 

Un alt inconvenient în fine “al Ioerărilen obiş-
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nuite în acest sens este că ele se preocupă în ge- 

nere numai de o latură a chestiunii, fără să ia 

drept; obiect de studiu totalitatea, problemei. 

Deaceea, şi bibliografia se prezentă în ' genere 

In străinătate dealtfel, la facultăţile de drept, 

“unde se predă această materie, se lasă în mod obici- 

uit la latitudinea "profesorului sinteza de făcut. 

Este vorba mai mult o materie de creaţiune şi de 

„aceea este mult mai grea decât celelalte, unde în 

tregul material este aflat în publicaţiunile re- 

spective, aproape întotdeauna, bine coordonat. 

In" toate ţările civilizate şi întotdeâuna de când 

există cugetare omenească, s'au scris opere în. le- 

gătură cu enciclopedia dreptului în sensul arătat. 

Nu este locul aci să se citeze toţi cugetătorii cei 

mari ai omenirei, cari s'au ocupat de problema 

dreptului în toată complexitatea, d 

Printre cei vechi, Platon, Aristoteles, Stoicii s'au 

ocupat de ea. : o | 

Ta evul mediu se ridică numele S-tului Augustin. 

şi a S-tului Thomas din Aquino, de cari moderniștii. 

" spiritualiști de astăzi din Franţa, Belgia, și Ttalia 

încearcă dealtfel a-și legă gândirea, lor. 

Ta începuturile timpurilor -moderne se pot 

cită, nume destul de numeroase, dar în deosebi filo- 

zofii dreptului natural. Si . 

Tn genere dealtfel, o asemenea bibliografie, ar - 

trebui să cuprindă lucrările principale ale aproape 

taturor cugetătorilor mari ai omenire,



BIBLIOGRAFIA SUMARĂ Ă ENCICLOPEDIEI JURIDICE 23 

In timpurile mai recente patria teoriilor de enzi- 
clopedie juridică este mai mult Germania. Din Ger- 

mania, printr'o influenţă puternică, au trecut Şi în 

Italia, destul de desvoltate. 

Abia de câteva decenii se încearcă a, se face din 

nou teorii generale alc dreptului - şi în Franţa, dar 

nu sub forma de sinteze complete, ci mai. mult ata- 

cându-se unumite părţi din această materie. 

Este chiar interesant de văzut, cum de câţiva ani 

interesul pentru chestiunile generale ale dreptului a 

crescut în Franţa “tot mai mult şi se constată o 

bibliografie tot mai bogată, în această privinţă. 

1, Literatura | germană - | 

Un autor dintre cei mai vechi, care s'a remarcat: 

între alţii sub forma unei expuneri sistematice şi 

„. metodologice-a întregului drept este Lagus în. lu- 
erarea JMethodica juris utriusque traditio (1543). 
Acel .care a întrebuințat cuvântul 'de enciclopedie 
şi l-a introdus în circulaţiune - apare în urmă, la 
1638, şi este ZZunnius inte o carte intitulată „Enea 
elopedia juris universi“. Cuvântul a fost însă înce- 
tăţenit abiă după altă sută de ani, la '1157, de 
Piltter, într'o carte cunoscută, sub titlul Entiourf 
einer juristischen Encyllopădie. | 

De aci încolo se constată o literatură foarte abun- 
dantă în limba germană. 

În prima jumătate a veacului al XVIII-lea sc 
face în Germania celebra discuţiune provocată de 
școala, istorică. 

2955, — Biblioteca Universitară. — VII, — 3
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„Această şcoală reacţionează în contra cunoscu- 

telor teorii ale dreptului natural, puse în practică 

de revoluţiunea, franceză și aflate încă astăzi cu 

temei ai constituţiunilor continentale din Europa. 

Ea a căutat să înlăture sistemul codificărilor între- 

puinţat în timpul revoluţiunci şi încă şi mai dina- 

inte în Franţa. - 

Școala, istorică, care dealtfel astăzi e depă- 

şită, susținea “că trebuie să se aplice dreptul 

naţional așă cum trăește viu în conștiința poporului 

şi în practica juridică. In practica din vremea, aceia 

şi încă până în timpul din urmă, au dăinuit în Ger- 

mania, principiile dreptului roman, care se aplicau 

ca drept pozitiv încă din vremea, cum zice Germanii, 

a recepţiunei dreptului roman. 

Autorii, care se ocupau cu acest drept roman 

aplicat în Germania, se numeau pandectişti şi în 

lucrările lor-de multe ori extrem de interesante, fă- 

Geau foarte deseori ln început o expunere generală 

asupra noțiunilor de drept, adică tocmai o teorie 

generală a dreptului. , | SR 

Printre cei mai de scamă dintre pandeeliști. tre- 

puie citat în prim rând cunoscutul Zachariae, au- 

torul primitiv al tratatului de drept civil francez, 

cunoscut astăzi sub numele Aubry şi. Rau, care se 

aplică zilnic în faţa instanţelor judecătoreşti şi este 

poate cea mai importantă carte de drept civil, care 

s'a, publicat în limba, franceză. Limcrarea, are azi încă 

cea mai mare autoritate. Ultima ediţiune a fost re- 

făcută, acum de profesorul Bartin dela facultatea,
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de drept din Paris. Asemenea sunt; de citat. Zhibauf, 
Ilugo, Savigny, Puchta, cunoscuţi în discuţiunile 
şcolii istorice în contra şcolii dreptului natural, 
ilufeland şi alţii, 

Mai recenți se pot cită Bring, Dernbur 9, Regels- 
Derger, Pernice, Ecl;, Del:ler, IVindscheid. 
„Pe la jumătatea veacului al XIX-lea, ocupându-se 

special de materia enciclopediei juridice, se întâlnesc 
nume ca acela a lui Falei;, tradus în limba franceză, 
Priedlânder, Tittmanu, Blume, cunoscutul Ahrens, 
Stahl, care a făcut şi o istorie a filozofiei dreptului 
rămasă clasică (ambii din urmă traduşi în limba 

„ franceză), Goldschmidt şi Warnkânig, precum şi 
marii filozofi Pichte, Schelling şi Hegel. 

Aci este locul să se numească și ilustrul. juris- 
consult şi istorie Rudolf von Jhering, cu marea lui 
lucrare Geist des Râmischen  Rechts, cu Zeci 
îm Recht, tradusă în limba franceză sub numele 
T'evolulion du droit, precum şi multe alte lucrări, 
între cari. cităm Scherz und Ernst în der Jurispru- | 
denz, Recht und Sitte, precum şi, extrem de intere- 
santă pentru noi Kampf ums Recht. 

In timpul din urmă, aflăm lucrări având în 
frunte nume ca acela al lui Rathozoskii (Encyl;lo- 
bădie der Rechts- und Staatswissenschaften als Fin. . 
leitung în deren Studien, 1890); Griiber (Einfiih- 
rung în die Rechiswissenschaft, ed. 5, 1919 şi Ju- 
ristische Encyllopădie und Methodologie, 1908); 
Arndts Ritter von Arnesberg, cu o- mică dar foarte 
interesantă enciclopedie a „ dreptului (Juristische
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Encyllopădie und Methodologie, editată de G'riiber, 

1908); A. Bozi (Die Schule der «Juvisprudenz, ine 

Finfihrung în juristisches Denken, ed. 2, 1993); 

[. Giese (Linfiihrung în die Rechlswissen- 

schaft, 1998); P. Kriielmaun (Einfălrung în das 

Recht, 1919); G. Radbruch (Einfiihrung în die 

2echtsavissenscla[l, cd. 6, 1925); R. Schmidt (Ein- 

[iilvung în die Rechiswissenschaf|, cd. 2, 1923); 

E. von Selavind (Grundlagen and Grundf[ragen des 

Rechis, 1928); Fischer (Zinfiihrung în die Wissen- 

“ sehaft'vcon Recht und Slaat, 1920); Iedemann 

(Linfiihrung în die Rechisawissenschaft, cd. 2, 19217); 

Schmidt (Liniihrung în die Rechisuwissenscha[t, 

cd. 2, 1923); Birkmeger. (Encyklopădie des Dechis- 

wissenschaft, 1901); Hedemann (Einfilovung în die 

Rechisiissensehau[t, 1919); E. Danz (Einfiihruny 

in die Nechtssprechung, 1912); Eichhorn (Einlei- 

lung în das deulsche Privatrechl, 1815); Endemaun 

(Einfihrung în das Studium des. biirgerli- 

chen Gesetzbuches, 1899); Il6lder- (hommentar zum 

ullgemeinen Teil des biirgerlichen  Gesetzbuches, 

1900). Deasemenea, JMittermaier (Einfihrung în die 

Rechtsavissenscha[t, ed. 2, 1921); Aerhel (Juri- 

stische Encyhlopădie, cd; 6, 1920); - Sternberg 

(Allgemeine  Rechtslehre, .1904 şi Finfăhrung 

„în die Rechtswissonschațt, cd. 2, 1920); ma- 

rele jurisconsult, Gareis (Systematische Rechts- 

__acissenschaft şi Encyklopădie und  Jethodolo- 

gie der Rechisiwissenschaft, ed. 5, 1920), precum |
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şi Liszt (Vom Degriff der Gerechtigkeit, 1901), 

Kell, Labund, Jellinek şi Belsen. | 

Cu o nuanţă mai adâncită, pornind descori mai 

mult dela filosofie decât dela drept, trebuie citați 

Friedrich Ilarms (Begriff, Formen und Grundle- 

gung der Nechisphilosophie, 1889); marele juris- 

consult german Kohler, cu o introducere de drept 

precum şi cu o încercare de filozofie a dreptului, pe 

baza studiilor: de legislaţiune comparată (Moderne 

Nech(sprobleme, ed. 2, 1913; Das Rechi, 1909; 

Lehrbuch der  Rechtsphilosophie, 1909; * Em 
Țiihrung în die” Rechiswissenschafi, ed. 5, 1919; 

Rechtsphilosophie. und  Universalgeschichle în 
Ilolzendorf[s Encyhlopădie); Cathrein (Recht, Na- 

brechi und posilives  Rccht, ed. 2, 1909 şi - 

JMorulphilosophie, 1904); Ernst Cassirer (Freihcil 
und Form și das Erhenntnisproblem în der Philo- 

-sophie und !WVissenscha[t der neueren Zeil, vol. III 

Die naehl;anlischen Systeme, 1920); G. Radbruch 

(Grundziige der  Rechtsphilosophie, 1914); Las- 

son (Syslem der Rechisphilosophic, 1882); Bier- 
ling  (Juristische  Prinzipierlehre, 1894—1911; 

Kvitil: der juristischeu Grundbegriffe, 2 vol. 

1817—1883); Binding (Die Norme und ile Uber- 
lvctung, 1890);  Sololowsli (Die' -Plhilosophie . 

im Priealrecht); Berolzheimer (System der Rechis- 

und TPirtschafisphilosophie, 1904—1907). 

-“ Printre aceşti autori este interesant să se citeze 

Și dui, cari au lejzătură cu Țara Româneiscă.' 

Primul este -Flirlich,: o! autoritate în “această
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materie, precum şi în dreptul roman, fost - 

profesor la facultatea austriacă din Cernăuţi 

(Die juristische Logil; Die Theorie der Rechts- 

quellen; Freie” Rechisfindung und  Rechtstpissen- 

schaft, 1903; Soziologie und Jurisprudenz, 1906; 

Die Tatsachen des  Gewohnheitsrechts, 1901; 

Grundlegung. der -Soziologie des Rechts, 1913). 

După unire nu a putut să-și recâștige catedra la 

facultatea dela Cernăuţi. 

'Prebuie citat aci şi Geza Iiss, fost profesor uni- 

versitar în Ungaria, fost deputat în Parlamentul 

României-Mari  (Billigheit und Recht, 1910; Gc- 

“setzauslegung und ungeschricbenes Recht, 1911; 

Die Thcorie der  Rechisquellen în der englischen 

und anglo-amerikanischen Tittevatur, 1913; Equity 

and Law, 1918; Dreptul şi sociologia în Arhiva 

pentru Reforma socială, 1922). 

Deasemenea sunt de notat cu studii interesante 

pentru această lucrare: Pr. Adickes (Zur Lehre von 

den Rechisquellen, 1812 şi Zur Vorstândigung 

iiber die Justizreform, 1907); Aal (Macht und 

Pflicht, 1902); Affolter (Naturgesetze und Rechis- 

„ gesetze, 1904); W. Arnold (Kultur und Rechts- 

Ioben, 1865); O. Băhr (Dic Anerl;cunung als Ver- 

“ pflichtungsgrund, 1855); Bartholdi (Das Imperium 

des Richters, 1908);' Baumgarten (Erkenntnis, 

TVissenschaft, Philosophie: erl;cuntnisthcoretische 

mid methodologische Prolegomena zu einer Philo- 

sophie der Moral und des Rechis, 19917; Dic Wis- - 

seuschaft vom Recht und îhre Methode, 1920—
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1922); Beling (Methodil -der  Gesetagebung); 
Bekker (Grundbegriffe des  Rechts und Ilissbe- 

griffe der Gesetgebung, 1910; Das Recht als 
Menschenaverk und scine Grundlagen, 1912; Uber 

den Streit der historischen und der philosophischen 

Rechisschule, 1886; Ernst und Scherz îiber unsere 

YVissenschafi, 1892); Bendiz (Das Problem der 
Rechtssicherheit, 1914); Bergbohm (Jurisprudene 
und Rechtsphilosophie, 1892); Bernheim (Lehrbuch 

der historischen Methode, că. 2, 1894); Bernheimer 

(Probleme der Rechisphilosophie, 1921, cu o prefaţă 

de Kelsen); Ed. Bernstein (Der Sozialismus cinst 

und jetet, 1923); Beseler (Volksrecht und Juristen- 

recht, 1843); Bierhaus (Uber die Mlethode der Rechts. 

sprechung, 1911); Binder (Rechtsnorm und Rechts- 

phlicht, 19192; Philosophie des Rechis,. 1925); 
Binding (Zum Leben und Werden der Staaten, 
1920; Die Normen und ihre Ubertretung, 1916— 
1919); Bott-Bodenhausen (Yormatives und funkti- 

onales Recht 1926); Bozi (Die natiirlichen Grund- 
lagen des Staatsrechtes, 1901; Die Weltanschauung 

der Jurisprudenz, 1907; Einfiihrung în das le- 

bende Rceht als Fortsetzung der Schule der Juris- 

prudenz, 1912; Im Kampf um ein erfahrungs- 

avissenschaftliches Reclt, 1916); Brauer (Der mo- 
derne deutsche Sozialismus, 1929); 1. Breuer (Der 

" Rechtsbegriff auf Grundlage der Stammlerschen 

Sozialphilosophie, 1919); Brie (Die Lehre vom 
Gewohnheitsrecht, 1899; Der Volksgeist bei Hegel 
und in der historischen Rechtsschule, 1909); Brod-
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mann (Yom Stoffe des Rechis und seiner Struktur, 

1897); Briilt (Die Kunst der Rechisanwendung, 

1907); G. von Buchha (Die indirelte Perpflichtung 

“zar Leislung, 1904); O. Biilow (Ilcitere und ernste 

_ Betrachlungen îiber die Rechlswissenscha[t, ed. 2, 

1901; Geselz und  Richteraml, 1885), Burkhard 

(Der Richter, 1909; Die Organisalion der Rechis- 

qgemciuschaft, 1927); Cassirer (Natur und Pol- 

Jevvecht îm. Lichte der Geschite und der syste- 

“ matischen Philosophic, 1919); Crome (Allgemeiner 

“Teil der modernen franzoischen Privatrechisiwissen- 

schaft,. 1892;  Rechissprechung nach  Pollsan- 

schauung und Gesciz, 1909; Die Auslegung der 

Rechisgeschăfle, 1897); Davmstădler (Recht und 

„Rechtsordnung, 1925); Demelius; (Die Rechtsfik- 

lion în îhrer geschichtlichen und dog malischen 

Bedeulung,. 1858); Fr... Dessauer (Philosophie. der 

“Technik, 1927); Dilthey (Einleitung -în die Gci- 

slestissenschaflen, 1883); Dungern, Ehrenzwcig, 

Layer, Lenz, Schumpeter (Grundlinien einer ncucu 

juristischen Studienorduung, 1916);  Ditringer 

(Richter und Rechtssprechung, 1909); Eleuthero- 

“pulos (Rechisphilosophic, Soziologie und Pulitik, 

1908); P. Zitebacher, (Uber Rechtsbegriffe, 1900); 

Eimye (Uber das Grunddogma des rechtsphiloso- 

phâschen Relativismus, 1916); Enneccerus (Rcchis- 

geschăţt, 1889); Pehr (Recht und IWirklichkeit, 

1927); Fikel und Rennes (Unscre Geselzprache, 

1913); Gu. Flagius, (Der: Kanpf um dic Rechts- 

aissenschaft, 1906); Fovsler (Politische Ethil, .
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1922); Fischbach (Allgemeine Staatslehre, 1922); , 

O. Fischer (Rechtsforschung und Rechisunterricht 
an den deulschen Universităten, 1893); G. Frân- 

lel (Die Irilische Rechtsphilosophie bei F'ries und 

bei Stanunler, 1912); Fries (Philosophische Rechls- 

lchre, 1803); E. Fuchs (Rechi und Wahrheit în 

unserer hentigeu Justiz, 1908; Juristischer Kultur- 

kampf, 1912; Schreibjustiz und Richlerhănigtum, 

1907; Die Gemeinschădlichkeit. der Tonstruktiven 

Jurisprudenz, 1909; Fuchs (Logische Studien îm 

Gebiete der-Jurisprudenz, 1920); Gareis (Moderne 

DBeucegun g în der IWissenschaft des deulschen Pri- 

catrechles, 1919); Gensel (Unsere Juristensprache, 

1911); Gerber (Zur Charal;terististik der deulschen - 

Rcehtsuwissenschafţi, 1851; Grundziige des deulschen 
Staatsrechts, ed. 3, 1880); Gierke (Das Wesen der 

menschlichen Verbânde, 1902; Althusius und die 
Entooicklung der naturrechtlichen  Staatstheorien, 
1902; Dic Grundbegriffe des Staalsrechis, 1814); 

Gmelin (Quousque?  Beitrăge zur soziologischen 
Rechisfindung, 1910); Gmiir (Die Anwendung 
des Hechtes nach Art. 1. des sehaveizerischen Zivil- ” 
gesetzbuches, 1908); “PF. “Griiber (Die Vorbil- 
“duug der Juristen und ihre Reform, 1910); 

Gomperz (Dic Idee der siberstaatlichen Icch(s- 
ordnung, 1920); Giinther (NRecht und Sprache, 

1898); Gumplowicz (Rechtsslaat und Sozialisnuts,. 

1881; Gruhdriss der Soziologie, 1885); Gulverlet 

(Studien za Gesetztechuil;, 1908); Iamburger 

(Die Ausbculuug de; Rechiskruft gegen die giten
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Silten, 1909); Matschel (Einleitung în das Sffent- 

liche Recht, 1926); Hedemann (Die Forischvitte des 

Zivilrechts îm XIX. Jahrhundert, 1910; Uber die 

Kunst gule Gesetze zu macheu, 1911; Finfiihrung în 

die Rechtswissenschaft, 1919); Heck (Das Problem 

der Rechtsgewiunung, 1912); Ilerhardt (Licken 

îm Recht, 1915); Heucke (Einfăhrung' în die 

Rechisphilosophie, 1921); T. Ilcuss (Politik, 19217); 

J.: E. Heyde (Wert, cine philosophische Grund- 

legung, 1926); Hildebrand (Rechi und Site auf den . 

primitivoren iirtschafilichen Kulturstufen, 1907); 

Ilofmann "(Uber das VVesen und die subjeltiven 

“Grenzen der Rechtskraţt, 1929); Iorneffer Rein- 

hold (Ilans Kelsew's Lehre von der Demoliratic, 

1926); Huber (Recht und Rechtsveravirklichung, 

1925); Bewâhrte Lehre: cine Betrachlung îiber. die 

Pissenschaft als Rechtsquelle, 1910); Hussserl 

(Rechiskraft und  Rechisgeltung, 1995); Jel- 

linek (System der  subjehtiven - ffentlichen 

Rechte, 1892; Allgemeine Staatslehre, 1900; Schrif- 

ten amd Reden, 1911); Jerusalem  (Soziologie des 

Rechts); Jodl (Uber das IVescn des Nalurrechis 

“umd seine Bedeutung în der Gegenwart, 1896); - 

Jung (Das Problem des natiirlichen Rechts, 1912 

şi Das positive Recht, 1907); Kade (Der deutsche 

Richter, 1904); Kantorotvicz (Zur Lehre vom rich- 

tigen Recht, 1909); Kato (Der Kampf ums Rechi 

des Stârkeren, 1894); Erich Kaufmann (Kritik 

des ncukantischen  Rechtsphilosophie, 1921); F. 

Kaufmann (Dic Kritericn des Rechts: eine Unter-
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suchung îiber die Prinzipien der juristischen Me- 

thodenlehre, 1994; Logik und Rechtsawissenschaft, 

1922); Kelsen (Allgemeine Staatslelre, 1925; Der 

- soziologische und der juristische Staatsbegriff, 

ed. 2, 1928; Rechtswissenschaft und Recht, 1922); 

Kirchmann (Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz 

als Vissenschaft, 1848; Die Grundbegriffe des 

Rechts «und der Moral, 1813); Kohler (Not kennt 

lcin' Gebot, 1915); Kornfeld (Allgemeine Rcchis- 

lehre, und Jurisprudenz; Soziale  Machtverhălt- 

nisse, 1911); Krause (Vorlesungen îiber Nalur- 

recht, 1894); Kriickmann (Vorprazis akademischer 

Rechtssprechung: zur Reform des Rechtsstudiums, 

1911); Kuhlenbeck (Die natiirlichen Grundlagen 

des Rechts und der Politil;, 1904; Der Schuldbe- 
grifi in Beziehung zum Verantwortlichkeitserfolg, 

1892); Laband (Das Staatsrecht des deutschen 

Rciches; 1888), Lask (Rechtsphilosophie); R. von 
Laun (Das freie Ermessen und seine Grenzen, 1910); 

Lazarsfeld (Das Problem der Jurisprudene, 1908); _ 

Lazarus (Das Leben -der Seele, ed. 2, 1882); 
M. Liepinann (Einleitung în das Slrafrecht: eine 

Kritil der kriminalistischen Grundbegriffe, 1900); 

Lilienfeld (Gedanken iiber die Sozialwissenschaft 
der Zukunţi, 1813); Lâning (Uber Wurzel und We- 
seu des Rechts, 1907); .Lâwenstein (Der Rechis- 

begriff als  Relationsbegriff, 1915); Leonhard _- 

“(In avie weit gibt es nach den “Vorschriften .der 

deutschen ' Zivilprozessordnung  Fiktionen,. 1880; 
Der allgemeine Teil des biirgerlichen Geselzbuches.
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în seinem Einflusse auf die” Fortentwvichkluny der 

_Rechisucissenschaft, 1900); Mallachow (Icchtser- 

lenninistheorie und Fiklionslehre: das Als-Ob îm 

Jus, 1922); Mayer (Rechisnormen und IE ulturnor- 

men, 1903); Georg von Mayr (Begri[f und Gliede- 

ung der Slaatswissenschaften, 1921); Marc 

(Substanz und Funktionsbegriff în der Rechtsphi- 

losophie, 1925); Melezer (Grundziige der Rechts- 

philosophie); Menger. (Untersuchungen “iiber die 

Mcthode: der Sozialwissenschaften, 1883; Neue 

Sittenlehre, 1905; Die Ivntiimer des Ilislorismus, 

1884; Sozialistischer Saal); Th. Jleyer (Iustitu- 

liones îjuvis naluralis, 1900); 3ezger (Sein und 

Sollen îm  Recht, 1920); Mittermaier (Pie 

Sludicot man Rechisiwissenschafi? 1921), Ie. 

Mises (Liberalismus, 1927); Miiller-Bisert. (Rechls- 

uwissensehaft  îind  Kulturivisscuschaf!, 1917); 

Miller-Erzbach (Dic Grundsătze der: mittelbaren 

Stellocrtrelung aus der Interessenluge enbvickell, 

-1905); Leonard Nelson (System der philosophi- 

“ schei Rechislehre und Polilil, 1924; Theorie des 

acahien Inleresses und îhre rechiliche und polilische . 

" Bedeutung, 1918); Natorp (Vorlesungen  îiber 

“ pralilische “Philosophie); Neulanip (Einleiting în 

eine Entwichkelungsgeschiehte des. Rechts, 1895); 

Orimann (Gesetzneang und Richterfreiheit, 1909; 

" Vollzsrecht und Gesetzesrecht; * 1898; Rechisord- 

înung inid Vorkehvssitle, 191.40); Ofner (Studien 

sâzialcr Jrisprudenz, 1891); Oppenheinicr (Der 

Stat, trad. fr: 1913); Oppermann (Zur Fragce der .
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juristischen Vorbildung);  Paulsen (System der 

Ethik, 1889; Die deutschen Universităten tund das 

Universitătsstudium); Pelrazycki (Uber die Jolive 

des Ilandels und iiber das Wesen - der iloral 
und des Rechis, 1908); Pollacl (Perspehtive und" 
Symbol în der Philosophie und Rechisawissenschafl, 

1912); Post (Uber die Aufgaben einer allgemeinen 

Reehlsicissenschaft, 1891); Puchta (Das Geawohn- 

heitsrecht, 1828); Radbruch (Der Iandlunysbegrif | 

in seiner Dedeulung fiir das Strafrechtsyslem: zu- 

gleich ein Deitrag zu Lehre von rechisiwissen- 

schaftlicher Systemalil;, 1904); Reichel (Geseta 
und Richlerspruch, 1915); Reidnite (Juvistenbil- 

dung, 1911); Renner (Rechtsinstitute des Privat- 
vechts, 1929); Neustevkidld (Uber Rechisauslegung, 

1899); Riclert (Kulturacissenschaft und Natur 

acissenschafl, cd. î, 1996); Romeici; (Zur Technil 

des biirgerlichen Gesetzbuches, :190:4); Alf Ross 
"(Pheorie des Rechtsquellen, 1929); Rothacker 

(Zinleitung în die Geistesvissenschaft, 1920); 

Riimelin (Rechispolitil; und Dokirin, 1926; Rechis- 
gefăhl und Rechtsbewusstsein, 1925; Rechtssicher- 

heit, 1924; Die Billigheit îm Recht, 1921; Die Ge- 

rechtigleit, 1920; Das neue schaveizerische Zicil- 

geselzbuch und seine - Bedeutung făr uns, 1908); * 

Rumpf (Gesetz und Richter: - Versucl einer Me- 

thodil der - Rechlsanacendung,. 1906); Saitschil 

(Der Staat und acas mehr ist als er, ed. 2, 1922); 

Salomon (Das Problem der Rechtsbegriffe, 1907); : 
şi Das Recht als Idee “und-als Satzung, 1999); 

+



46 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

Saues (Ubersicht îiber die gegemvărligen Richlun- 

gen în der deutschen Rechisphilosophie; Grundla- 

gen der Gesellschaft; Die IWirklichkeit des Rechts; 

Lehsbuch der. Rechis- und Sozialphilosophie); 

Suvigny (Vom Dexuf unserer Zeit [iir Geselzbuny 

und Rechtswissenschaft, 1814; System des heutigen 

șămischen Rechis, 1840, trad. fr. Traile de droit 

romain); Schăffle (Bau und Leben des sozialen 

orpers, 1815); J. Schein (Unsere Rechtsphiloso- 

phie und Jurisprudenz 1889); Schlossmann (Der 

Vertrag, 1816); Bruno Schmidt (Das Geaolnheils- 

-vecht als Form! des Gemeinvillens, 1899); C. 

Schmidt (Gesetz und Urleil, 1919); Schmolder 

(Die Billigkeit als Grundlage des biirgerlichen 

Rechts, 1907); Sehmoller (Grundlagen des Rechis 

“ad der Vollkswirtschaft); Schopenhauer (Ethique, 

Droil et Politique, trad. îr. 1909); Schrâder (Das 

Recht der Freiheit, 1901); Schulze-Sălde (Der Ein - 

zelne und sein Staat, 1922); Schuppe (Das Gewoln- 

heitsvecht, 1890);  Schavarz (Die Kausalilăt bei 

den sogennanten - Begehungsdelikten durch Unter- 

lassung, 1929); Seidler (Zur Lehre vom Gewohn- 

heitsrecht auf dem Gebiele des sterreichischen 

Staatsrechtes, 1898); Seligmann (Der Begriff des - 

Geselzes îm materiellen und în formellen Sinne, 

1888); Siegel (Das . Versprechen als Verpflich- 

tungsgrund, 1813); Simmel  (Soziologie, 1922; 

Mâlanges. de philosophie relativiste, trad. în. 

* 1912; Einleitung în die Morahvissenschaft, 1892— 

"1893; Die Probleme der . Geschichtsphilosophie, 
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1893); Sinzheimer (Die soziologische  Methode în 

der Privatrechiswissenschafțt, 1909); Sigwart (Lo- 
gi, I1, Mlethodenlehre, ed. 2, 1893); Sombart 
(Sozialisnus und soziale Bewegung, 1919); Solo. 
lowski (Philosophie îm Privalrecht); Spiegel (Ge- 

selz und Recht, 1913), Stahl (Philosophie des 
Rechts,- 1854); Slampe (Uusere Rechts- und Be- 

griffsbildung, 1907; Die Freirechibeavegung, 1911); 

Staudinger (Das Sittengeselz, 1887); Steinbacl, 

(Die guten Sitten îm Recht, 1899; Die Jloral als 

Sehranke des Rechterwerbs und der. Rechisaus= 

iibung, 1898); - Steinthal (Allgemeine  Ethik, 
1885); Stier-Somlo (Juristische Grundlehre, ed. 2, 
1921; Die Volksiiberzeugung als Rechtsquelle, 

1900; Das freie Ermessen în der . Rechtsspreohung 

und Verwaltung 1908); Stirner (Der Binzige und 
sein Eigentum, 1815); Stolzel (Rechislehre und 

Rechissprechung, 1899; Die Enboovicklung der ge- . 

lehrten Rechtssprechung, 1901); Sturm (Filtion 
und Vergleich în der Rechiswissenschaft, 1916); 
Thibaut (Țraite de Vinterprâtation logique, trad. 

1837); Tho2 (Einleitung în das deutsche Privat: 
vecht, 1851); Thon (Rechtsnorm und subjektives 

-Recht, 1878); Trăger (Der Kausalbegriff îm Straf- 
und Zivilrecht, 1929); Trendelenburg (Naturrecht 
auf dem Grunde der Ethil;, ed. 2, 1868); Tuhr 

(Der allgemeine Teil des deutschen biirgerlichen 
Rechts, 1910); Unger (Systenu des osterreichischen 
allgemeinen Privatrechis, 1856);  Paihinger (Die 
Philosophie des Als-05, ed. 2,- 1913); Vierhaus
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(Ubes die Melhode der Rechissprechutig); A. 

Pierkandt- (Der geistigsililiche Gehall des ueueren 

Naturvechis, 1927); Waldecler ( Allgemeine Staats- 

lehre, 1927); Wecl; (Die Sprache îm deutschen 

Recht, 1913); Wendt (Uber die Sprache der 

Geselze, - 1904);  ilhomm. . (Bechisphiloso- 

phie 1891); Wiluteki (Vorgeschichte des Rech- 

tes, -prăhislorisches  Recht, 1903);  IWindscheid 

(Recht und Rechisiwissenschaft, 1854); 1P indelband 

(Die Kultur der Gegenwart); Winter (Rechts- 

pflege, Richter und Publihiun în Deutschland, 

1906); Wittmager (Richter als Geselzgeber, 1913); 

Wandt (Logil; der Geistesiissenschaflen, 1908; 

Pălkerpsychologie: das Recht, 1918; Logik, 11, ed. - 

„9, 1895; Dtlâl;, cd. 2, 1890); IPurzel (Das juristi- 

sche Denhen, 1904); Yung (Von der logischen 

Geschlossenheit des Rechles, 1900); Zaclarias 

(Uber -Persănlichheit: Aufgaben und Ausbildung - 

des Richters, 1911; Gedanken eines Pral:tikers 

zur Fvrage des jurislischen Modernismus, 1910); 

Ziegler. (Die soziale Frage, eine sitiliche Frage, 

1893); Zitelmann (Die Neugestaltuig des Rechts- 

studiuns, 1921; Ivrbum und  Rechtsgeschăft; 

Gecohnheitsrecht und Inrtum, 1882; Begriff und 

TVesen der sogenannten juristisehen Personen, 1813; 

Lăcken îm Recht, 1903; Die Kunst der Geselzge- 

bung, 1904; Die Vorbildung der Juristen, 1909; 

Die  Gefahren des biirgerlichen — Gesetebuches 

-fiir die Rechtsavissenschaft, 1896; precum și
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Lincyklopidie der Rechiswissenschaft de Holt- 
zendorff şi holler, 5 vol, 1913—1915). 

Cel mai interesant autor între toţi cai, care s'uu 
ocupat; mai mult din punctul de vedere filozofie cu 
ştiinţa dreptului este de sigur Inimanuel Kant, cu 
întreaga lui şcoală până azi. Kant în Germania, ca 
filozof, precum şi școlarii săi cei mari s'au crezut 

„obligaţi să. facă şi o aplicare a concepţiilor lor la 
știința juridică. Tucrarea mai importantă a lui Ianţ 
în această materie este Critica rafiuuii practice 
(Kritik der praltischen V rnunft), care, alături de 
Fundamentele metafizicei,. moravurilor constitue 

„a doua mare coloană pe care se întemeiază întreaga 
sa eoncepțiune, prima fiind Crilica raţiunei pure 
(Kritik der reinen . Vernunţt). Aceste lucrări sunt 
curat flozofice, dar aci avem temeiul concepțiunei. 
dreptului. EI a scris ca aplicare Principiile Deta- 
fizice ale dreptului care sunt de un extrem interes 
peniru toţi juriștii conștienți, ' dar cari nu se pot 
pătrunde fără cunoaşterea întregei lui filozofii. 
Impreună cu Principiile  netafizice ale -Pirtuţei 
această lucrare formează un tot: Metafizica Mora- 
urilor, a 

Aproape toate lucrările lui Kant sunt traduse 
în limba franceză, | a. Pa | 

Este evident, că în aceste lucrări mult mai mult 
folos poate aveă filozoful, decât juristul pur, şi nu 

„ne este dat nouă aci de a expune amănunțit pro- 
blemele pe care le înfăţişează, partea filozofică. Nu 
e mai puţin adevărat însă, că juristul inteligent, 
2955, — Biblioteca Universitară, — VIL. — 4
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spre a-şi înţelege ramura sa, nn poale să nu atingă 

şi chestiunile astfel arătate de Kant, cu atât mui 

nult cu cât acest mare creator a îndreptat gândirea 

“pe un anumit făgaș pe care curge astăzi încă în 

“omenirea întreagă. 

EI a sistematizat, punând- o la punct, și concep- 

“țiunea, lui Roussean și prin urmare toată concepţi- 

unea, despre drept, pe care trăim dela revoluţiunea 

franceză încoace, 

Gândirea lui Nant sub influența lui Schelling, 

 Fichte şi Hegel a. suferit o eclipsă întrucât aceștia 

în. anumite privințe i-au deviat gândirea; în urmă 

însă, a venit o şcoală nouă reprezentată în Germanie 

prin. marele profesor dela Marburg, Hermann 

Cohen, cu deviza „Zuritek zu Kant“. Această. 

şcoală se cheamă şcoala neo- kantiană în filozofie, 

sau şcoala, neo-criticistă și are aplicaţiuni foarte 

vaste Ja drept. 

Dintre acei cari s'au ocupat, în sensul şcoalei 

neo-kantiene, de chestiunile cari ne preocupă citim 

pe Staudinger şi mai ales pe marele Rudolf Slamm- 

ler, care a expus cu o sistemă adâncită şi cu o cul- 

tură generală admirabilă, chestiunile de teorie gene- 

rală a, dreptului. 

Siammler are o serie de lucrări, cari trebuiesc re- 

ținute. Astfel este Zheorie der - Rechtswissenschaft - 

(1911), Die Lehre vom richtigen Rechte (1902), 

precum. și IVirtschaft und Recht (ed. 3, 1914). 0 

altă lucrare cunoscută "a lui, cea mâi interesantă şi 

„cea-din urmă, este Lehrbuch der Rechtsphilosophie
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(1923), în care, sub .o formă într'adevăr perfectă, 
dar extrem de concentrată și grea de prins pentru 
acei cari nu sunt familiarizați, împreună cu Rechţs- 
Philosophische Grundfragen (1928) şi Rechts- und 
Staatstheorien der Neuzeit (ed. 2, 1925), întăţişează 
“tonte problemele mari, cari se pun în această ma- 
terie. În aceeași direcțiune aflăm lucrările unor 
publiciști .ca: Gerber, Laband, Jelinek, Telsen, ete. 

Preocupările de enciclopedie juridică sunt astfel 
foarte vii în Germania şi există chiar mai multe 
reviste de specialitate, între care cităm Archiv fiir 
Rechts- und W îrtschafiphilosophie,. | 

2. Literatura italiană 

In limba italiană, fără a merge mai departe în 
irecut, unde am află cugetători de talia unui Ma- 

„chiavelli cu Il Principe, găsim o literatură recentă 
. abundantă, Sa 

Cilăm numai câteva nume: Alfredo Barlolomei 
(Teoria del giusto e questioni nietodologiche, 1901); 
Battaglini (Le norme del diritto penale, 1910; Sul 
-valore. îniperativo delle norme giuridiche, 1911); 
Guiseppe Brini (Jus naturale, 1889); Biagio Bruggi 
(Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche, 
ed. 5, 1929); Brunetti (Norme: e regole finali nel . - 
diritto, 1913); Giuseppe Carle . (La filosofia del 
diritto, 1903); * Cosentini (Filosofia - del. diritto, 
1915); Coviello (Alanuale di diritto civile italiano, 

” Pârte generale, ed. 2, 1915 și Dei moderni metodi 
>
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Tinterprelazione della leyge, 1908); Benedetto 

Croce, mare lilozot cu tendinţe hegeliane (Filo- 

“sofia della praltica, trad. în. 1911 şi Ce qui 

est vivant et ce qui est „mort de la phiso- 

losophie' de IHegel, trad. 1910); Donati. (Fon- 

dazione della scienza del diritto, 1929 şi Ii 

problema delle lacune delPordinumento  giuri- 

dico, 1910); Folchi (Le esigenze. metafisiche 

della filosofia del divilto al valore dell'apriori, 

1910), Francesco  Degni (Interpretazione della 

legge, cd. 2, 1909), Salvatore. Fragapane (11 pro- 

Vlema delle origini del diritto, 1896), G. Grisostomi - 

(Di alcune recenti teorie sulle fonti e sull'interpre- 

tazione nel diritto privato, 1904); «Gurrieri (La 

țilosofia del diritto, 1909); A. Levi (Filosofia del 

diritto e teenicismo giuridico, 1920; Contributi ad 

una leoria filosofică deltordine giuridico, 1914); Li- . 

“beratore' (Instilutiones ethicae et juvis naturae, 

1899); Vicenzo Micelli, profesor la Pisa (La norma 

- giuridica, 1906 şi Principii di filosofia del diritto, 

ed. 2, 1928); A. Morelli (La funzione legislative 

'1893); Igino Petrone (11 divitto nel mondo dello 

spirito, 1919 şi La fase recentissima della filosofia 

del diritto în Germania, 1893); A. Rava (II diritto 

„comime horma tecnica, 1911); Antonio Rosmini-Ser- 

ati (Filosofia del dirito, 1861); Scialoja. (Sulla 

 “teorid della înterpretazione delle leggi; 1898); Icilio 

Panii (Lezioni di filosofia del dirito, cd: 2, 1908); 

marele profesor: Giorgio del Vecchio, fost rector al 

“Univorsitiiţei- din Roma; cugetător neokantian "de o
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mare profunziune, (Diritio e personalita umana 

nella storia del pensiero; I  presupposti filosofici 

della nozione del diritto; Il concetto del diritto; Il 

concetto della natura e îl principio del diritto; Ii 

sentimento giuridico; Sull'idea di na scienza del 

diritto universale comparato; Sulla positivită come 

carattero del dirilto; La giustizia; Lezioni di filo- 
sofia del diritto). 

Printre autorii italieni traduşi în limba franceză 

cităm pe Beccaria (Des delits et des peines, trad. 
cd. 2, 1870); E. Ferri (La Sociologie criminelle, 

1905);. Diodato Lioy (La philosophie du droit, tr. 

1887); Lombroso. (L'homme criminel); Alessandro 

Levy, pozitivist în sensul restrâns al cuvântului 

(La Socicte et Vordre juridigue, 1911); Minghetti 
(Des rapports de Leconomie politique avec la morale 
et le droit, trad. 1863); Rignano (La question de 

-Vheritage, trad. 1905); Taparelli d- Azeglio (Essai 
theorique de droit naturel basc sur les faits, tr. 
1875); Vaccaro (Les bases sociologiques du droit 
ct de Vetat, 1898). 

Articole 6xtrem de vii şi intâresante sc găsesc în 

Rivista înternazionale della filosofia del diritto, de 
sub direcțiunea lui Giorgio del Vecchio, în Ar- 

__chivio giuridico, ete. : 
Printre profesorii italieni, care predau materia 

noastră, în afară de cei arătaţi, se pot încă cită în 
fine Michele Barillari (Cagliari), Giuseppe Vadala 
Papale (Catania), Francesco Ferrara (Florenţa), 
Solari (Torino), 47. Grappali (Modena), BR. de
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Ruggiero şi Alfredo Bartolomei (Napoli), Gin: 

Dollari (Pavia), Viconzo Micelli Cei), Bonucci 

(Sicuna). - 

3. Literatura engleză 

In limba engleză, numele acestei materii, după 

cum am arătat, este altul. Este numită în general: 

“Jurisprudenţă. Despre ea au tratat învăţaţi juriscon- 

sulţi ca: - Austin, (La philosophic du droit positif, 

trad, 189), Holland, Markby, S. Courtenay Ilbert, 

- Pollock, Salmond, deasemenea, marele istorie al 

dreptului, Sumner-Alainc, ale cărui lucrări traduse 

în limba franceză se recomandă cu o deosebită în- 

sistenţă. "Pot în limba engleză î în această materie, a 

scris şi fostul Preşedinte al Statelor-Unite, 7Vilson, 

o “lucrare cunoscută, despre Stat, în care ajunge 

la concluziuni cari sunt de domeniul teoriei gene- 

rale a dreptului. In sfârşit, în multe privinţe des- 

voltarea po care marele constituţionalist englez 
Dicey o dă dreptului public englez, mai ales în 

cunoscuta, carte, tradusi în limba franceză, Inlro- 

duclion au droit constitulionnel, este deasemenea 

interesantă, din punctul nostru de vedere, 

Printre filozofii englezi din. veacul din urmă ci- 

tăm pe J. St. Jill cu Logica şi cu lucrarea sa 

asupra. Liberlă(ei, precum şi pe Ierbert Spencer cu 

Justitia, Cc e morala, Individul contra Statului şi 

lucrările sale de Sociologie, ... ..  ;
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4. Literatura franceză 

„Fără a vorbi de autorii mai vechi, dintre cari 
se ridică nume celebre ea acel al lui Montesquieu şi: 

„al lui Rousseau, putem cită printre cei care au în- 
cercat o expunere enciclopedică a dreptului, mai 
mult sau mai puţin completă, pe E. Acollas (In- 
troduclion ă Letude du droit, 1885); Aillet (Les in- 
certiludes de la philosophie du droit, Rev. de Mâta,, 
1911); E. Beaussire (Les principes du droit, 1888); 
TV. Belime (Philosophie du droit ou cours d'intro- 
duclon a la science du.droit, 1881); P., Van Bem- 

melen (Les nolions fondamentales du droit civil, 

1892); Blondeau (Introduction & Pelude du droit, 

1830); A. Boistel (Cours de philosophie du droit, 

1899, precum şi Principes  metaphysigucs neces- . 

saires ă Vetude de la philosophie du droit, 1899), 

fost profesor la facultatea . de drept din Paris, al. 

cărui curs de filozofie juridică nu a. avut, răsunet. 

şi ale cărui lucrări sunt azi în multe privinţe pe 

nedrept uitate; Z. Brun (Introduction ă Vâlude du 

droit, 1887); Care (Introduction generale  ă 
Vetude du droit, 1808); Cuche (Confârences de 
_Philosophie du droit, 1928); Castelein (Droit na- |. 
turel, 1903); Chauffard (Encyclopedie juridique, 

1880); II. Capitant (Introduction ă la science du 

droit civil, 1922); Renc Capitant (L'Illicite, 1998, 

lucrare foarte importantă); Coureelles-Seneuil (Pre- 
paration ă lelude: du droit, clude des principes, 

1887); Demogue (Les mnolions fondamentales du.
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droit prive, 1911, lucrare de o' deosebită însemnă- 

tate); L. Eschbach (Introduction generale ă lâtude 

du droit, oneyelopâdie juvidique, lraite €lementaire . 

de droit international, des înstilulions, du droit - 

ancien et moderne, 1856, care reprezentă influenţa 

germană la Strasbourg); F. Fetis (Cours d'encyclo- * 

pedie du droit, Bruxelles, 1882); F. Freron (Theorie 

generale du droit, 1870); E. Glasson (Elemenis 

du droit francais, considere dans les rapporis avec 

le droit nalurel et V'economie polilique; 1881, lu- 

"crarea remarcabilă a unei mari autorităţi juridice); 

Ai Jourdan (Le droit frangais, ses râgles fonda- 

mentales, 1815); T. Jouffroy (Cours de droit -na- 

tuiel, 1866); N. Korkounov, fost profesor la. Pe- 

trograd, (Cours de ihcorie găicrale du droit, 1914); 

lucrare interesantă tradusă din limba rusă şi pre- 

cedată de o foarte importantă prefaţă a fostului 

"decan al facultăţii de drept din Paris; Ferdinand 

Larnaude; E. Laivlullier” (Introduction ă L'etude 

di. droit, 1861); J. Lerminier (Philosophie du 

- droit, 1853); P. Lepage (Elements de la science du 

drocd, 1819); G. May cu o expunere elementară, 

foarte clară, făcută ocazional la facultatea de drept 

din Paris pentru studenții americani, intitulată 

“Introduction ă la science du droit, 1925), V. 

Molinier (Cours introduction. generale ă leludc 

du droit, 1842, lecţiune de introducere); P. Namur 

(Cours Fncyclopădie du droit ou introduction ge- 

ncrale ă Letude du droit, Bruxelles, 1875, Lucrare . 

făcută, ca şi celelalte, citate aci, ale colegilor săi
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acest fel, arătând întâi în mod elementar ce este 

dreptul, apoi expunând diviziunile lui şi în fine 

“făcând o schiţă generală a cuprinsului și principii- 

lor fiecărei ramuri a dreptului); 0. Orban (în ace- 

laş fel Principes gentrauz du droit, 6lEments de 

science juridique, Bruxelles, 1910); J. Oudot (Pre. 

miers essais de philosophic du droit ct d'enseigne- 

ment methodique des lois frangaises, 1846); Ed: 

Pieard, cunoscutul - profesor - dela Bruxelles (Le 

droit pur, encyclopidie du droit, alias premiers 

principes ou perianences (constantes) şuridiques 

abstraites, Bruxelles, 1914; Les grandes fresques 

encyclopediques du droit, complement du droit pur, 

1919; Les constantes du droit, 1921; Le droit pur, 

Lee) 
belgieni, sub influenţa cxpunerilor germani de se îi 

    

   
= 

+ 

1908), autor care, din nefericire deseori fără o su- . 

ficientă preciziune filozofică, a reușit să vulgari- 
zeze ideia unui drept pur, sub formă de permanenţe . 

juridice; E. Pinard (Philosophie du droit, 1908— 
1913); G. Renard, profesor la Nancy, cu cursurile 
făcute studenţilor din anul întâiu de drept (Le droit, 

la justice et la volonte, 1924; Le droit, la logique 
et le bon sens, 1995, şi Le droit, Pordre ct la raison, 

1927, precum şi cu o interesantă lucrare intitulată” 

La valeur de la loi, 1928); Rothe (Traită de droil - 

naturel theorique cet: appliqu, 1919);. Roussel 

(Encyelopedic du droit, Bruxelles, 1812); Adriaan 

Stoop (Analyse de la notion du droit, Haarlem, 
1997); Tissot (Introduction philosophiquc & Vetude 
du droit şi Introduction historique ă Vetude du
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droit); Tourtoulon  (Principes  philosophiqucs de 

Vhistoire du droit, 1908); Vareilles-Sommitres (Les 

principes fondamentauz-du droit, 1889); A. Valen- 

sin (Traite de droit naturel, 1922.) 
Printre autorii cari s'au ocupat, sub diferite la. - 

turi, numai de problema naturii dreptului sau cari, 
prin. studiile lor, contribue a o elucidă, în afară de 

lucrările cari există, în literatura filozofică, asupra 

acestui subieat, putem cită pe J. Acollas (L'idee 

du droit, 1871); . M. Aguilera (L'idee de droit 

en Alemagne depuis Kant -jusquă nos jours, 

1892, lucrare. foarte utilă, precum şi . Les 

deuz problămes actuels de la philosophie du droit en 

Allemagne, 1920, lecţiune de deschidere făcută; la 

Universitatea din Geneva); A. Abbo (Les crimes 

des foules, 1910); Aillet (La vesponsubilile obijce- 

live, Rev. de Mâta., 1906; Les încertiludes de la. 

- philosophie du droit, Rev. de Meta., 1911; Droit ct 

sociologie, Rev. de Mâta., 1923); Allengry (De jure 

apud Lcibniziuni); R. Anthony (La [orce et le droit, 

1917); Balduin (Les .dartwinisme dans les sciences 

morales, trad. 1911); Bayet (La sciences des faits mo- 

rauz, 1925); IL. Berthelot (Science-et Morale, 1909); 
1. Boitcheff (Considerations sur diverses causes 

de dâtermnisme dans le crime, 1900); V.. Bourdin 

(De Vimpulsion et specialement de ses rapporis 

avec le crime, 1894); Mu Boerescu (Traite com- 

paratif des dâlits et des peincs au point de vuc 

philosophiques ct juridique, 1857); Abbe de Bucts 
(Les bases de lu “morule. ct du. droit, 1892);
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Bechauz (Le droit et les faits €conomiques, 1889); 

Blondel (L'action, 1893); 1.' Bonnccase, profesorul 

dela Bordeaux, (cu remarcabile lucrări, ca La notion 

de droit en France au XIX-e sitcle, 1919; Introduc- 
lion & Velude du droit, 1926; Science du droit et 
Romantisme, 1928 şi La science juridique fran- 

caise, 1929), G. Bonnet (La philosophie du droil 

chez Savigny, 1913; Boucaud (L'idec du droit et 
son evolution historique, 1906); Bougle (Legons de 

sociologie Sur l'Evolulion des valeurs, 19922 şi Les 

sciences sociales en -Allemagne, 1896); L. Bourgis 
(Le omantisme juridique, 1922); J. Druchner 

(Essai sun la nature et. origine des droits ou 

deduction des principes de la scienca philosophique 
du droit, 1818); E. Boutrouz (La philosophic de 

Tant, 1996 şi introducerea scrisă la Fondements 
de la metaphisique des mocurs a lui Kant, 1901); - 

- Brugeilles (cu încercarea sa de a trată greaua pro- 

blemă a legăturilor dintre drept şi sociologie, Le 

droit ct la sociologie, 1910); C. Bunge (Le droit 

c'est la force, 1924); Colins (Qw'est-ce que la 
science sociale, 1910); G. Corbescu (Devoirs morauz 

ct obligalions lâgales, 1903); A. Caumont (Mora- 

lite dans le droit, 1864); Condomine (Essai sur la 

„ theorie juridique ct sa fonetion, 1911—1919); P. 
Cuche (En lisant les juristes philosophes, 1919), J. 

Charmont (în importanta lucrare La renaissance du 

droit nature], 1910); Auguste Comte (Cours de 
philosophic posilive şi Polilique positive); Irene 
Cornacell (Les principes du droit et la philosophie
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de Renouvier]; Cresson (La morale de Kant, 1901); 

G. Davy (Le droit, Videalisme et Vezptrience, 1929, 

Juerare remarcabilă, . precum şi L'idealisme ct les 

concâptions sealistes du droit, Rev. phil., 1920); 

Laurent Dechesne (La conceplion du droit et les 

idees nouvelles, 1902);  Delassus (Les theories 

modernes de la criminalite, 1899); Delacroiz (Re- 

[lezions morales 'sur les delits publics et prives, 

1807); R. Demoyue (La râparalion civile des delits, 

1898); L. Delaporte (Etudes sur "la socicle: 

droit. posilif, droit naturel, 1855); V. Delbos 
(La  philosophie  pratique de Kant, 1905; 

Quclqucs reflezions sur les morales „scienli- 

fiques“ d'aujourdhui, Conferences de „Foi et 

Vie“, 1908); Deploige (Du conflit de lu morale 
ct de la sociologie, 1911); E. Deschamps (Etudes de 
philosophie du droit, Louvain, 1894 și Essais de 
philosophie juridique selon - St: Thomas d Aquin, 

Bruxelles, 1888); Desjardins (De jure apud Frau-. 

ciscum Baconum); Deslandres (Elude sur le fonde- 

ment dela loi, 1908); Mircea Djuvara (Le fonde- 

ment du phenomene juridique: quelques râjlezions 

sur le principes logiques de la connaissance juri- 

dique, 1913); D. Dobrescu (I'&volution de idee 

de droit, 1898); „Donnedieu de Vabwes (Lidâalisme 

dans le doit nouveau, 1919); Dorville (De Vinlerel 

“moral dans les obligations, 1900—1901);, 7. 

Dragu (I/infraclion, phenomâne — social, 1903); 
Dubuisson  (Positivisme întegrul, foi, morale, 

politique,  d'aprăs : les derniâres  conceplions 
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d Auguste. Comte, 1910); Dumas (La nature et 

la vie sociale au point de vue nergetique, 

Bruxelles, 1909); Duprat (La morale: theorie psy- 

rho-sociologique, 1912); Durkheini (Jugements de 

valeur ct jugements de vealile, 1911; Les regles de la 
methode sociologique; De la division du travail so- 

cial, 1922 şi Sociologie et philosophie, 1924); 

Dugast (Les lois sociales devant le droit nalurel, 

1900); Le droit de vivre et ses consâquences ration- 

nelles, 1902, şi La justice sociale, 1900); E. Eh 
hard (La notion du droil el le chrislianisme, 

1905); Faguel (La demission de la morale, 1910); 

Fauconnet (La responsalilile, 1920); E. Feilu 

(Domat et sa conception philosophique du droit, .. 

1809 şi Cictron et sa conception philosophique du 
droit, 1866); Y. Finh; (Etude critique de la motion . 
de la loi chez Comte et de son influence, 1907); A. 

Fouillee (L'idte moderne du droit, 1870; Elements 

sociologique de la Morale, 1905, Critique des sys- 

temes de morale contemporaine, 1922, Le libre ar- 

bilre şi La orale d'apres Guyan, 1906); D. de 
* Polleville; Notion du droit et de Vobligation, 1819); 

Franck! -(Philosophie du droit. penal, cd. 3% 
1888); Fresquet (Des engagements qui se for- 

„ment sans convention, 1844); Galliot (La declara- 

tion de volontă dans les contrats, 1903); Gauckler 

- (De 1a peine et de Ia fonetion du droit 'penal au : 

point de vue sociologique); F. Geny (în importanta 

sa lucrare Science et technique en droit prive posi- 
-tif, 1914—1994, şi Les bases fondamenlales du
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droit civil en [ace des thtories de M. Duguit,:1993); 

Qilon (I/orientalion nouvelle du droit, 1910); 

Givanoviteh (Systeme de la philosophie juridique 

sinthetique,19217,şi Les provlemes fondamentauz du 

droit criminel, 1929); Gollot (Juslice el liberle, 

1902 şi La logigue: des jugemenis de valeur, 

1927); Gorphe (Le principe de la bonne foi, 1928); 

Gounol (Le principe de Vautonomic de la volonte 

en droit prive, 1912); Grasset (Demifous et demi- 

vesponsables, ed. 1908); Guez (La relation de cause 

â effet dans les obligations extracontracluelles, 

1905); Gugot (Esquisse d'une morale sans obliga- 

tion, ni sanction, 1907); MM. Ilauriou (Lrinstilution 

et le droit slatulaire, 1906 şi. passim opere); Iaul- 

leville (La definition du droit, 1815); L..Hen- 

nebicq (Philosophie du droit et droit naturel, 1898); 

M. Humbert (Eiude sommaire de la philosophie du 

droit, 1881); E. Iluygens (La justice et le droit, 

1909); P. Janet (De la philosophie du droit dans la 

doctrine de Kant, 1855); Joussain (Le fondement 

psichologique .de la morale, 1909); A. Jourdan 

(Des rapporis entre le .droit el Leconomie poli- 

tigue, 1885); P. Kovalevski (La psychologie cri- 

minele, 1903); Kublenbec; (La jurisprudence. 

dans ses rapporis avec les  aulres -sciences, 

1905), Raoul de La Grasserie (Les principes 

sociologiques du droil civil, 1906; Les principes 

sociologiques de. la criminologie, 1901; Des 

vapport entre la sociologie et le droit; 1903; 

Synthese de evolution du droit, 1906; De la
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volontă comme source un droit şi De la crimino- 

logie des colleclivites, 1903; De la râalile'et de la 
personnalile dans. le droit, 1907; Les principes so- 

ciologigues du: droit public, 1911); P. Lacroiz 
(AM ysticisme juridique et mayslicisme social, 1924); 

Le Dantec (I/Egoisme, scule base de toute socitle, 

1911); Le Ilaneff (Le droit et les forces, 1926); 

J. Lagorgetie (Le fondement du droit et de la mo- 
vale, 1907); Lalande (Du parallelisme formel des 

sciences mormalives, Revue de Metă., 1911); 

Lapie (La  logique de la volonie); Levy 
Bruhl (Iridee de responsabilite şi La Morale et la 
Science des Mocurs, 1907); Laignel (Essai sur la 
theorie des principes du droit; prolegomines, 1844); 
Landry (La responsabilile penale, 1902); F. Las- 
salle (Theorie systematigue des droits acquis, trad.); 

Lavallce  (Lidee du droit, 1891), Le Fur 

(Philosophie du droit international, 1992, şi Le fon- 
dement du droit, 1926); Emm. Levy (La personne 

-el le palvimoine, Rev. socialiste, juin 1911); Levy 
Bruhl (Les fonclions menlales dans .les sociâlâs 
înferieurs, 1910); II. Levy-Ullmann (importanta 

sa încercare de definiţiune a 'dreptului Elemenis 
dintroduciion gentrale ă Vetude des Sciences 
juridiques: la. definition du. droit, 1917); Lher. . 
belte (Introduction  ă  Vâtude philosophique . 

„du droit, 1819); Pierve Louis-Lucas (Volontt el 
cause, 1918); Lutimann (De Pevolution du 'droit 

- 'obligaiion, 1903); A. de Maday (Essai d'une
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ezplication sociologique de Torigine du droit, 1911); 

_ Maeterlinck (La Justice);  dallon : (L înteret 

snoral dans les obligations legales, 1911) A. Mame. 

let (I/idee positive de la moralite, cu o prefaţă 

do Leon Brunscvicg); Mann (Droit juridique ct 

philosophique, 1914); J. Maztwell (Le concept social 
du evime, 1914, și Le crime et la socitte, 1920); 

A. Marrast (La philosophie du droit de Hegel, 1869); 

Marleau (La nolion de causalite dans la vesponsabi. 

lită civile, 1914); L. Martin (Fondement philosophi- 

que du droit, 1897); Jlaunier (Droit et economie poli- 

tique, 1909—1910); Mersch (I/obligation morale, 

principe de libert€); dlenavd (Essai d'une critique 

obiective de la lechnigue juridique en matiere d'o- 

bligation, 1926); Meumann, (Observations sur le: 

systeme'de droil priv, Genăve, 1902); Benone Mi- 

pinescu (L'idte du droit-et Vecole anglaise, 1905); 

ochi (De le connaissance ă Vaclion, 1928); Oudol 

(Conscience et 'science du devoir, 1856); Palhories 

(Nouvelles orientalions de la morale, 1911); Parodi, 

“Pecaul şi Bouglă într”o colecţie de conferenţe ţinute 

Ja Sorbona şi publicate sub îitlul Jorale el 

Science, (1924); Parodi (Le probleme- moral et la 

pensâe contemporaine, 1921); Platon (Pour le droit: 

naturel,1911); Perreau (Elements de legislalion na- 

turele, 1830); Piat (Iidte ou critique du kan 

tisme, 1901; La morale du bonheur, 1910); Picard 

(Philosophie sociale de Renouvier, 1908); Picone- 

Ghiodo (La conceplion spivitualiste et la sociologie 

criminelle); II. Poincare (La morale ct la science,
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1910);.Proal (Le crime et la peine, „că. 4, 1911); 
) Rabinovicz - (La crise cet Vavenir du droit 

penal 1928); E. Rappaport (La lutte aulour 
de la reforme du droit penal en Allemagne et les - 
transformations du droit penal moderne, - 1910); 
M. Reglade (Le coulume en droit public moderne, 

..1919); Charles Renouvier, marele filozof francez, 
interesant de notat aci mai ales pentru (Critique de 
la doctrine de Kant şi Science de la Dlorale, 1869); 
Renard (Quelques orientations modernes de la 
science du droit şi Des sciences Physiques auz 
sciences morales); Revue de Metaphysique et 
de ilorale; Revue de philosophie; Revue înter- 
nationale de la. Thtorie du droit; Revue des 
sciences politiques; revista  L/'annce sociologique; 
Revue philosophique; Revue gâncrale du droit, de 
la legislation et de la jurisprudence; Revue de 
droit public; Revue irimestrielle de droit civil, 
toate cuprinzând uneori studii. interesante asupra 
ideii de drept; G. Richard, autor de o deosebită pro- 
funzime (Essai sur origine de Videe de droit, 1892,. 

„. La sociologie generale, 1912, şi La question sociale 
et le mouvement philosophique au XIX-e sitcle, 

„1914); G.: Ripert (La regle morale dans les obliga- 
tions civiles, 1925, şi Droit nalurel et positivisme ju- 
ridigue, 1918); Roguin (La regle du droit, 1889, 
reluat în patru volume sub titlul La science juri- 

- dique pure, :1923); H. Rolin (Proltgomenes â la 
science du droit, 1911); Articolele despre Rousseau» 

2955, — Biblioteca Universitară. — VII, —5 .
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adunale în volum, (Alcan, 1922); Id. Rousseau 

(Revue de Mâtaphysique, Mai 1912) C. Roussel 

(Le droit, pierre fondamentale des socidtes, 1924); 

F. Rouvitre (Des rapports entre le droit et la so- 

ciologie, 1904); Ruef/ (Des sciences physiques auz 

sciences morales, 1922); Ruyssen (Kant, 1905); - 

R. Saleilles (Individualisation de la peine, 1909; 

Les nouvelles €coles de droit penal, 1901; Ecole 

historique el droit naturel, 1902; L'origine du 

droit et du devoir, Rev., de phil. 1909; Fon- 

dement et developpement du droit, Rev. în- 

tern. de 'Venseignement, 1891, No. 7; QQuel- 

ques mots sur le r6le de la mâthode historique dans 

Venseignement du droit,- Rev. int. de V'ens., 1890, 

No. 5); Savatier (Des effets ct de la sanction du de- 

voir moral en droit positif frangais, 1916); J. Se- 

gond (La renaissance idealiste et ncokantienne 

du droit, R. phil., 1911); Senn (De la jus- 

tice et. du droit, 1921, şi Les origines: de 

“la motion de jurisprudence, 1926); Sighele (La foule . 

crimânelle, 1901); TV. Solovieff (La question pt- 

nale au point de vue Ethique, 1897); C. Stoicescu 

. (De Ia responsabilită du fait d'autrui, 1908); Smyr- 

niades (Les doctrines de Hobbes, Loche et Kant sur 

“le droit dinsurreclion, 1921); G. Tarde (Etudes 

“pânales et sociales, 1892; La logique sociale, 1894; 

La .philosophie penale, 1890; Les transformations 

“ du pouvoir, 1899; La crimânalite comparee, 1886); 

Stati (Le. Standard juridique, 19217); Zoulemon 

(Le progres des institutions penale, 1928); Urtin
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(Le fondement de la responsabilite penale, 1911; 
L'action criminelle, 1911); S. Painberg (Les. opi- 
nions modernes des Allemands sur la nolion du 
aroit, 1875); Vallois (La formation de Vinfluence 
Kanlienne en France); Van Lint (Le plaisir,. un 
ideal moderne, 1909); R. Voize (Kant, philo- 
sophe: du droit, 1915); Vorters (La doctrine du 
droit de Kant, 1920; Origine Philosophique de la 
socicte civile, 1910); C. de Vischer (Litude sur la | 
responsabilită. civile, Vabus du droit, la faule, le 
risqute cre, Gand, 1909); IPerner (La philosophie 
de la, valeur chez Socrate et chez Platon, 1909); 
R. Worms (Organisme et socicte, 1895; De la o- 
dlonte unilaterale, considere comme. source d'obli- 
gations, 1891; Les principes biologiques de l'6vo- 
lulion sociale, 1910). 

Printre autorii, care au studiat aceiaşi problemă 
în legătură cu dreptul public, fie atacând-o dea- 
“dreptul, fie 'prezentând considerațiuni şi: date care 
o luminează, putem. menţionă aci 'pe Aubry (Essais 
de critique philosophique: Im philosophie da V. 
Hauriou, 1912); Barthelemy (Le problâme de la 
competence dans la democratie, 1916); Beudant (m- 
portanta: “lucrare Le droit individuel . et. letal. 
1891, cu' subtitlul, Introduction “a -Lâtude du 
droit); C. 'Bougle (La Democratie devant la 
science, 1909; -Les idâes egalitaires, ed. 3 „.1925);.. 
I: Charmont (Le droit et Vesprit . deEmocratigue, 
1908); G. Davy (Les theories contemporaines. de 
la sourerainele: M.- Hauriou. Rev. phil., 1923); 

2
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Leon Duguit (Traite de droit constitulionnel, pre- 

cum și celelalte lucrări ale sale); Esmein, autorul 

clasic de drept constituţional; A. Fouillce (La d6- 

mocratie politique e! sociale en France, 1910); Ga- 

vrilovitch (L'etat et le droit, 1911); Guy-Grand (Le 

procâs de la democratie, 1911);.P. Janet (Histoire 

de la science politique dans ses raporis avec la 

morale, 1913); E. Joyau (La philosophie pendant 

la vâvolution, 1893), Maurice Hauriou, lucrările 

sale de dreptpublie; Harmignies (L'etat ct ses agents 

ctude sur le suyndicalisme administratif, Louvain, 

1911); Gaston Jeze (Les principes generauz du 

droit administratif, 1925); Lambert (L'etatisme et 

la liberte, 1910); Leroy Beaulieu (L'etat moderne 

et ses fonctions, ed. 4, 1911); Carre de Marlberg 

('Thâorie generale de Letat, 1929); Henry Alichel 

(IPidâe de Vetat. 1896, şi La doctrine politique de 

la democratie, 1901); Palante (Les antinomies eulre - 

Pindividu et la socitte, 1919); Parodi (Traditionna-- 

lisme et dâmocratie, 1909); Prins (De Vesprit. du 

 goivmernement democralique, 1905); Schatz (Lindi- 

_ pidualisme €conomique et' social, 1907); Pareilles- 

Sommitres (Des lois d'ordre public et de la dtro- 

 gation auz lois; 1899, A. Lain€ et les lois d'ordre: 

public, 1904); Villey (L'âtat et le progres social, 

1993). .. - | - 
+ ii - 

Următorii autori s'au ocupat în special de che- :: 

stiuni de metodă: a dreptului, determinante spre a 

"se elucidă-problema, naturei dreptului: 

E. Acollas (Necessită de refondre Lensemble de 

„
r
a
m
e
 a
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nos codes, 1866); A. Alvarez (Une nouvelle con- 
ception des €tudes juridiques et de la Codification 
du droit civil, 1904); P. Appleton (La . mâthode 
juridique “et le râle de la pratique dans Venseigne- 
ment, 1912); A. Bardouz (Les legistes, leur în- 
fluonce sur la socicte francaise, 1811); D. Bellet 
(Le mepris des lois et ses consequences sociales, 

1918); Beaussire (La liberte dans Vordre întel- 
lectuel ct moral, 1866); F. Berriat St. Priz (Jlanucl 
de logique judiciaire, 1816); J. Bonnccase -(passim, 
Wecole de Vezegese en droit civil; 1994; La 

science du droit privă en France au debut du 
XIĂ-e siecle, 1914; Qwest-ce 'qwune faculte 

„de droit, .1929); 0. Brocher (Etude -sur les 
- principes generauzde Vinterpretation des lois, 1869); - | 

Chaude (Le nouveau code civil suisse dans Voeuvre 

„de codification moderne,. 1908—1909); Le cente- 
naire du code civil, 1904, lucrare de o deosebită în- 
semnătate cu studii făcute de diverși autori, printre 

care notăm pe acela al lui Gen; Cruet (La vie du 
- "droit et Pimpuisance des . lois, 1908); G.: Delisle 

(Traite de Linterpretation juridique, 1899), A. Dela. 
roque, (Esquisse de la methode du droil, 1901); De- 
laroue (Esquisse de la methode du droit, 1900-1901); 
A. Dellepiane (Les sciences et la mâthode reconslruc- 
tive, 1915); H. de Page (De Vinterpretation des 

„ois, Bruxelles, 1925); G. Dereuz (De Vinlerpre- 
- -tation des-actes-juridiques-prives, 1905); H. Dumtril - . 
(Les fictions juridiques, 1889); Fabreguettes. (La 
logique judiciaire-et Vart de juger, 1914); P. Fou-
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cher (De la 'legislation en matitre d'interpretation 

des lois en France, 1835); J. Gauguier (De Linler- 

prelation des actes juridiques,1898); Francois Gen, 

marele reformator al metodologiei” dreptului în 

Franţa (cu lucrarea sa capitală Methodes d'inter- 

pretation et sources en droit prive positif, 1919); 

Lambert (La fonclion du droit civil compară, 1903); 

A. Laya (Philosophie dii droit, les plaies legales, 

1856); Leroy (Le code -civil et le droit: nouveau 

1904); L. Lecocaq (De la fiction comme procede ju- 

ridique, 1914); Jlailher de Chassat (Traite de Pin 

terprâtalion des lois, ed. 2, 1845); A. Martin (0b- 

servations sur les pouvoirs altribues auz juges par 

ie 'code civil suisse, Gentve,. 1909); Meynial (Du- 

yâle de la logique dans la formation scientifique du 

droit, Rev. de M&ta., 1908); G. Morin (La revolte 

des faits contre le code, 1920 şi La lo: et le contrat, 

1927); F. Mallieuz în importanta lucrare L'ezegese 

des codes et la nalure du - raisonnement juridique, 

(1908); :Maltera (L'exegise des codes, 1908); May- 

han (Les fictions des conlrais dans le 'code civil 

et depuis le code civil, 1924); La cii6 nioderne 

el la transformation du droit, ' 1925, culegere - 

de studii foarte interesante; Les Methodes ju- 
ridiques, 1911, o serie de lecţiuni foarte in- 

sirucțive făcute la College libre des sciences 

 sociales din Paris; Mornet (Du râle et des pouvoirs 

de la jurisprudence'en “matiere civile; 1903—-1904) ; 

Nast (Ponction de la jurisprudence en droit prive, 

_1993);: Perozzi (Prâceptes et concepts dans Vecolu-"
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tion juridique, Scientia, 1912), Perreau (Techni- 
que de la juvisprudence en droit. prive, 1923); 
Ripert (La methode de la science juridique, 
1897); II. Bolin (Autour du probleme des mâlhodes 
îuridiques, 1920); PF. Roels (Etudes sur Pinterpre- 
tation des lois, 1896); Mazime Le Roy (La Loi, 
1908); 4. Poume (A propos de la Methode juridique. 

_1922); Rousset (Science nouvelle des lois: comment: 
elles doivent €lre. congues, vedigees, formulees, 
1871); J. Spassoiczitel, (I/'analogie et Vinterpreta- 
lion, 1911); Raymond Saleilles, passim; P. 
Pan' der Eycken (Methode positive de Linter. | 
pretation juridique, 1907); Sauzay (Essai sur les 
procedes d'elaboration du droit civil, 1903—1904); 

„A. Winter (Application de lalgebre de la logique 
d une lheorie juridique, Rev. de Mâta., 1906. și 
Sur la logique du droit, Rev. de Meta., 1908). | 

Recomandă şi pe autorii care urmează, întrucât 
s'au ocupat: de probleme speciale, care interesează 
teoria generală a dreptului sau adună materiale sub 
formă de sinteze utile: Abbo (Les crimes des foules, 
„1910); Ajam (Contre Vâtatisme, 1910); Alezan- 
dresco -(Droit ancien et moderne de la Roumanie, 
1897); -A.; Amiand (Apergu de Petat actuel des l6- 
gislalions. civiles 'de VEurope et de lAmerique, 
1908); Andler (Du . quasi-contrat social de M. 
Bourgeois); Aron (Theorie gensrale des presomp- : 
lions en droit prive 1895); Avigdor (Tendances... 
modernes dans le mariage, 1909); Baldvin (Psy-. 
chologie et sociologie, Vindividu et la societe. 1910);
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Basque (De la distinction des droits reels et des obli- 

'gations, 1914); M. DBarasch (Le socialisme juridique, 

1923); V. Basch (Les doctrines politiques, 1921); 

Baudit (Essai d'une thorie gentrale des obli- 

"gations naturelles, 1909); Bauer (La conscience 

colective et la morale, 1912); Bechterew (La sug- 

gestion dans la. vie sociale, 1910); Bear (La 

santhese dans Phistoire,' 1911); Beruslein (Soci- 

alisme theorique et socialisme pratique, 1912); 

Bertrand (Probleme de la libre pensete, 1910); 

G. Blanchard (De la l€gislation de classe en droit: 

civil, 1999); Blondel (De Lenseignement du droit 

dans les universites allemandes, 1885); Bougle 

_(Solidarisme, 1907, şi Râgime des castes, 1908); 

Dourdeau (Entre deuz servitudes. Democralte. 50- 

cialisme. Syndicalisme. Imperialisme, 1910); Bouk- 

harine (La theorie du materialisme historique,1927); 

Beauverger('Tableau historique des progres de la phi- 

losophie  politiquc,: 1858); Bourgeois (La  so- 

lidarite); DBrugeilles (Recherche d'une base scien- 

tifique' pour la classification des droits et des 

obligations, 1910); Brunet (Du Principe d'egalile 

em droit frangais, 1910); H. Capitant (De 

la cause des obligations, 1923); Challaye (Syndr- 

calisme, 1909); Charmont (Les transformations du 

droit civil, 1912; Les sources du droit positif ă 

Pepoque actuelle, Rev. de Mâta, 1906); Colonna 

d'Istria (La conscience morale et le. milieu social); 

-G. Corbescu (Devoirs morauz et obligations legales, 

1903); G. Cornil (Le droit prive, essai de sociologie 
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„ juridigue simplifice, 1924); Chauvin (Thcories nou- 
velles du droil civil en France, 1825); G. Davy (re- 

marcabila, lucrare La foi juree, lude sociologique du 

probleme du contrat, 1922); Declareuil (Rome et 
Torgunisation du droit, 1924); Delvaille (Essai 

sur Vhistoire de Videe de progres, 1910); Delvolve 

('organisation de la conscience morale, 1906); De- 

veuz (Etude critique de Vadage „Nul west cense 
îgnorer la loi“, Rev. trim. de dr. civ., 1907, şi Etude 

"des diverses conceplions acluelles du contrat, Rev. 

cr. de leg. ct jur. 1909); Dubreuil (Des -mobiles 

dans! les contrats, 1909); Dubuisson şi Vigourouz 

(Responsabilite penale et folie, 1911); Dugasi (La 
proprie devant le droit. naturel, 1904); Duprat 
(La solidarite sociale, 1909); Dupreel (Le rapport - 
social, 1911; Deuz essais sur le progres, Bruxelles, 

1928); £. Engelhardt (Psychologie animale, Phomme | 

et les bâtes selon les religions, les philoso- 
phies, les sciences naturelles et le droit, 1907); G. 

d'Espinay (De Vinfluence du droit canonique sur la 
Iegislation frangaise, 1856); Fabreguettes (Societ, 
Etat, Patrie, 1896—917); Fotino (Origines de lan- 

cien droit coutumier roumain, 1925); Fouillee (La 

" propriâtă sociale, 1909); Fenet. (Pothier analyst 

dans ses rapports avec le droit civil, 1826); Franque-* 
ville (Le systeme judiciaire de la grande Bretagne, 

„:1893); Fromageot (La faute en droit prive, 1891); 

Garnier (La  notion . de .trespass, 1927); Gavet 

„(Sources de Phistoire des înstitutions et du droit 

frâncais, 1899); Gauffre (Essai sur la tendance
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actuelle ă Tunification du droit civil et cotmer- 

ciul, 1897—1898); Gaudefroy-Demonbynes (Les 

institutions musulmanes); Gazin (Essai critique 
„sur la motion de patrimoine dans la doctrine clas- 
sigue, 1911); Germetle (Essai sur le rapport de 

de Velement întentionnel dans la responsabilite 

civile, 1903); Gratry (La morale et la loi de 

Vhistoire, 1909); Griffon (De Pintention en droit 

penal, 1911); Groppali (Le probleme du progres 
du droit, 1907); Gusllemon (De la rebellion et de la 

resistance auz actes îllegauz, 1921); Hayem (Essai 

sur le droit de propritite, 1910); P. Janet (Examen 
critique du contrat social de J. J. Rousseau, 1854); 
Josserand (Les mobiles dans les actes prives, 1928, 

și L'esprit des droits et leur relalivite, 1927); Ivănuş 
(De la reticence dans les contrats, 1924); Kautsly 

(La question agraire, 1900); Leblond (L'ideal du 

XIX-e sitcle, 1909); G. Lebon (La Rev. Fr. et la 

psychologie des revolutions, 1912; La psichologie po- 
litique et la defense sociale, 1910; Psychologie du so- 

cialisme, 1910; Les opinions et les croyances, 1911); 
Le Cadre (La liberte de conscience, 1909); Le Goas- 

-guen (Le divorce devant Vopinion, les chambret et 

"es tribunauz, 1913); Leroy (Syndicats et services 

publics, 1909; De la classification sciehtifigue du 

droit. 1899); A. Lefebure (Le coutume comme sour- 

ce formelle du droit, 1905—1906); Le Fur (La sou- 

verainele et le droit, 1908); Larnaude (La tltorie. 

de la 'personalite morale,- 1910); Laige (Le Comte 
Arthur de Gobineau, 1924); Lemaitre (J. J. Rou- .
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seau); Lalou (La responsabilite civile, 1928), Letour- 
teau (La pshychologie cthnique, 1910); Lerminier 
(Influence. de la philosophie du XVI-e sitcle. sur 
la legislation et la sociabilite du XIX-e sitcle,1833); 
Lorin (La famile moderne, 1912; La personne 

humaine et le  răgime - economique, 1909); 
Luzzati (Liberte de conscience el liberte de science, 

1910); Mantois (Etude mtdico-sociale sur la res: 

ponsabilite attenuee, 1909); Marguery (Le droit de 
propricle, 1906); ifasseran (De la liberte de Vacte 

juridique el de ses limites, 1901); Marie Dr. (La 
psychologie. colleclive, 1909); Iaziwell (Le crime 

ct la socicle, 1909; Psychologie sociale conlempo- 
raine, 1911); Meyer (Ilistoire de Vantiquite, 1912); 

Jacques Maury (Essai sur le râle de la notion 

d'eguivalence en droit civil francais); Mentha (Ia 

morale du leslament, 1909); Michas (Le droit 

reel consideră comme  obligation  passivement 
universelle, 1900); Michelet (Origines du droit fran- 

cais, 1890); Alichoud (La theorie de la personalite 

"morale, ed. 2, 1924); Moencclaey (De la renaissance 

du formalisme dans les contrats en droit 'civil et 

commercial frangais,: -1914); La morale sociale, 

legons au, Collâge libre des Sciences sociales, 2-e 
ed., 1909; Mouy (Lidee de progres dans la philo- - 
sophie de Renouvier,1927); Moutet (L'Islam, 1923); 

Muller (L'idee de lutte des classes, 1911); Moysset 

„(I'opinion publique, 1911); Nast. (La fonction de la 

” jurisprudence dans lu vie juridique [rancaise, 1922); 

D. Negulescu (La personnalite morale, 1900); Wo-
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vicow (La  Critique du  dartwinisme social, 

1910;. Mecanisme et limiles de association 

humaine, 1912); Nourrisson (Le grand dar 

ger, tout par Vetat, 1909); Niel (La lutte pour 

la vie, Pentente pour la vie, 1909); Ostiwald (Fon- 

dements €nergetiques de la science de la civilisa- 

tion, 1910), C. Partheniu (Le droit social sur les cho-. 

ses, 1908); Paumier (Introduction au dr oit compară, 

1902—1903); Perreau (Du râle de ? habitude dans 

la formation du droit privă, 1911); Picard ( Evohi 

tion historique du droit civil frangais, 1904); Ples- 

nila (Analyse critique de la theorie des droits veels, 

1910); W. Politis (La justice înternationale şi Les 

nouvelles fendances du droit international, 1927); 

Pradines -(Critique des conditions de lac- 

tion, 1909); Proal (La criminalite politique, 1909); 

Prins (La defense sociale et les transformations 

du droit penal, 1910); Qucru (Synthese” du droit 

„redl.et du droit personnel, 1905); Rauh et 

Revault d'Allonnes (Psychologie appliqute & la 

morale, 1909;  L'Ezperience morale, - 1909); 

Redslob (Ilistoire des grands principes du droit des 

gens, 1993); Renard (Le regime socialiste ed. 2, 

1898); Rigaud (Le droit reel, 1911—1912, şi La 

thtorie des droits râels administratifs, 1913—1914); 

Valens Robert (IL'enseignement du droit en France 

-et auz Etats-Unis, 1929); Rodrigues (Le probleme 

de Vaction, 1909); T. Rothe (L'esprit du droit chez 

les anciens, 1928); Roussel-Despierres (La hyerar- 

- chie des principes et problemes  sociauz, 1912); 
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Salleiles (La - personnalite juridique, ed. 2, - 

1922; Etude sur la theorie generale de Vobligation - 

ed. 3,:1914; De la declaration de volonte, 1901; 
Les accidents du travail ct la responsabilite civile, 

1897; Introduction ă Vetude du droit civil allemand, 

1904; Oeuvre juridique de Saleilles, 1914); Sarraz. . 

Bournet (Le  socialisme juridique, 1911); Schinz 

(La penste de J. 'J.- Rousseau); Solidarite, confe- 

rențe făcute la Ecole des hautes ctudes sociales, 

1912; Solidarite sociale, articole, 1911; Solidarite 

sociale, Annales Inst. intern. de sociologie, 1910); 

Sorel (La dtcomposition du marzisme, 1910; Re- 
flezions sur la violence; De Vutilite du pragma- - 

tisme, 1921); Stoicescu (La magie dans Vancien 
droit roumain, 1926); Szerer (La conception so- 
ciologique de la ptine, 1914); Tanon (L'Evolulion du 
droit et la- conscience sociale; ed. 3, 1911); Tarde 
-(Les transformations -du droit, 1906); Thiers (La 

- proprietă, 1848); N. Titulescu (Essai sur une theorie 

gentrale des droits &ventuels, 1907—1908); TZour- 
toulon (Les principes philosophiques de histoire du ' . 
droit,. 1908—1919); Pacher de Lapouge (Race et 
milieu social, 1910); Vandervelde (Le socialisme 

" contre Petat, 1911); Vareilles-Sommitres (Des lois 

d'ordre public, 1899, şi Les personnes morales, 
1902); * Falelte (Du role de la coutume daus 
“Velaboration du droit privă positif actuel, 1901— 
1908;) Vallimarescu (La justice privee en droit mo- 

'" derne, 1926); Vallier (Le fondement du droit succes. 

soral en droit frantais, 1902); Pinogradoff (Princi.
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pes historiques du droit, 1924); Vizioz (La nolion 

de quasi-conlrat, 1912); Wahl (Le crime devant la 

science, 1910); Xenopol (La ihcorie de Vhistoire, 

1908; D'inconscient dans Phistoire, 1909; L'idee 

de loi scientifique et Phistoire, Scienzia, 1912). 

"5, Alte literaturi străine 

„Am citat autori din, ţările principale; acum vom 

luă țări mai puţin însemnate, spre a se vedeă, că în 

toate părţile problemele enciclopediei dreptului au 

preocupat pe cugetători. , 

“In Portugalia, și Spania, avem nume ca: Giner y 

Rios, Castillejo y Duarte, M. del Vadillo şi Perez 

Bueno, profesori la Madrid, Juan de Arana y de la 
Iidalga, profesor la Barcelona, Fidel Quintana dela 

Bilbao, Alvaro da Costa, Machado Vilela şi Jose 

Caeiro da Mata, din Coimbra, Posada dela Oviedo, 
Nicasio Sanchez y- Mata dela Salamanca, Manuel 

Sanchez de Caslro dela Sevilla, Mendive dela Val- 

ladolid; Blas Ramos Sobrino şi Rafael Radriguez de. 
" Cepeda dela Valencia, Moneva y Pujol dela Zara, 

In Chili: Alvarez; în Argentina: Antonio Delie- 

piane şi A. Colmo. 

In Olanda: Van der Plugt dela Leyden;, Kranen- 

burg dela Amsterdam, Cohen dela Grăningen, „Sa- 
dorhin Lohman dela Utrecht. 

In Suedia: Johann - Karl Wilhelm: dela Lună. 

In Polonia: Rostuorowsky, profesor dela Cra-: 

= 
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covia, Rector al Universităţii din Cracovia, cea mai | 

importantă Universitate din. Polonia. | 

„In Ceho-Slovacia; Bela Tuka dela Bratislava, | 
Setlacek dela Brno (care dirigo rovista Revue In- 
ternationale- de la Theorie du droit). 

In Bulgaria: Rennenkamf şi Ganev dela Sofia. 
In Ungaria: Julius “Teghze dela  Debreezin, 

Johann Csarada dela Budapesta. 

6. Literatura română. | 

- Fără a merge prea deparie nu putem să nu men- 

ționăm aci pe marele deşteptător al ideii naţionale, 

pe Simion Bărnuţiu. Acest om cu inima caldă a 

sris la 1867 Dreptul naturale public şi la 1868 
Dreptul naturale prival, ca fruct al lecţiunilor pe 
care le-a făcut. D-nul Bogdan Duică a publicat, 
Viața şi Ideile lui S. Bărnuţiu, 1924. 

- La, 1883, Christodul Suliotis publică o lucrare in- 
titulată Elemente de drept natural sau filozofia . 
dreptului, ai 

In timpul din urmă d-nul Constantin Dissescu, a 
scris o cărticică. intitulată Ce este enciclopedia 

dreptului (1915) şi o alta Ideia de drept: şi 
fundamentul ei (1911). D-sa a mai scris Les 
origines du droit roumain (1899), precum şi . 
lecţiunile sale 'de drept public. D-nul Mi: 
ronescu, în afară de cursul său, a, seris o lucrare 

” intitulată Studii Juridice (1919), în care se aţing și 
ohestiuni în legătură cu teoriile generale ale dreptu-



80 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

lui. D-nul Plastara, în cursul d-sale de Drept civil, 

face la început câteva consideraţiuni generale, cari, 

sunt în legătură cu teoria generală a dreptului. D-sa 
publică şi un Program al cursului de enciclopedia 

dreptului. Asemenea planuri de cursuri (Capitole 

din enciclopedia dreptului, 1914) au fost publi- 

cate şi de d-nul Constantin Popescu, precum şi de 

d-nul Drăgănescu, care e astăzi profesor la Cernăuţi, 

(1919). D-nul Petre Jissir, profesor onorar al fa- 

cultăţei de drept din Bucureşti şi fost profesor la 

Iaşi, a publicat o lucrare intitulată Filozofia drep- 

tului în legătură cu preocupările sale de drept intăr- 
naţional. D-nul Emanuel Antonescu, cu o deosebită 

adâncime, atinge chestiuni de teorie generală a 

dreptului în cartea sa Scrieri juridice, precum şi în 

Beziehungen zavischen Rechismwissenschaft und mo- 

„ derne Rechtsphilosophie (1898). D-nul Longinescu, 

studiind dreptul roman, expune în introducere ase- 

menea chestwmai şi a scos chiar o publicaţiune deose- 

bită la 1927 sub titlul Pregătire pentru învăţarea - 
dreptului. D-nul Wicolae Basilescu în lucrările 

d-sale de economie politică atinge deseori chesti- 

uni de teorie generală a dreptului (a se vedeă și” 

Introductive la Economia politică, 1893 și Econo- 
mia politică clasică şi şcoala germană, 1895). Marele 

profesor dela Iași, astăzi decedat Matei. Cantacu- 

"- 2in0, în splendida. d-sale carte Elementele drep- 

tului civil, care reprezentă, o sinteză de. cugetare, 

care la noi, poate, nu a, fost înţeleasă în de ajuns, 

„atinge în multe privinţe teoria generală a, dreptului. 
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Deasemenea profesorul Alezandresco în lucrările 
sale). 

In fine mai cităm cu studii cari interesează 
problemele de care ne ocupăm pe P. Andre (Pro- 
bleme de sociologie, 1927; Sociologia revoluţiei, 
1921; Filozofia Valorei, 1918); Antim (Concepţiu- 
nea economică a dreptului, că. 2,1925); C. Botez 
(Evoluţiunea dreptuluiin legislaţia germană, în com- 
parajie cu cea română şi cu ideia de drept în gel 
neral, 1921); D. Comşa (Pundamentul dreptului de 

  

1) Autorul acestei lucrări a publicat o serie de studii în 
legătură cu enciclopedia juridică, printre care notăm: Filo= 
zo0fia contemporană şi dreptul (Conv. it. 1913), Observaţiuni 
asupra dreptului de proprietate (Conw. lit. 1915), Dreptul 
națiunilor (Stadii filozofice, 1915), Principiul naționalităților 
(1916), education sezuelle (Mer. de Mâta. 1912), Idealism 
şi filozofie (Conv. 1it. 1910), Despre natura spaţiului şi tim- 
pului (Conv. lit. 1911), Două tendențe în filozofia contem- 
porană (Conv. lit. 1911), Mode noui în filozofie: pragmatismul 
(Conv. lit. 1909), L/espaceet le temps (Rev. de Mtia. 1912), 
Cugetul ca putere creatoare (Cugetul Românese, 1922), Ideea 
de evoluţie (Colecţia Probleme şi Idei, 1924), Despre ideal 
(Conv. lit. 1924), Stinţă şi filozofie (Conv. lit. 1923), Ideea 
de libertate elico-juridiciă la Kant (Rev, de filozofie, 1924), 
Evoluție şi Revoluţie („Partidele Politice“, ed. Inatitutalui 
Social Român), Zendenţele nou: ale dreptului (Curierul judiciar, 
11 Martie 1923), Observaţiuni.asupra câtorva lipsuri ale învățământului dreptului (Rev. g-rală a învăţ., Dec. 1927), 
Observaţiuni metodologice asupra fenomenului juridic (Arhiva 
p. Ref. Soc,, 1929), Rejleziuni asupra deosebiri între Juridic 
și politic (Dreptul, 16 Sept. 1928), Despre voința legiuitorului 
(Adnotare la Decizia din 23 Martie 1928 a Curţii de Apei 
din Craiova s. ]., Pandectele Române, 1. 1929),. Cultura po- 
litică şi practica omului de stat (Conferenţă la - Institutal 
Social Român, Democraţia, Sept. şi Oct. 1929), Cee democraţia : 
(Conferență la Ateneul Român, Democraţia, Iunie —Iulie 1928), 
Considerațiuni asupra structurii juridice a capitalismului 
modern (Conferenţă la Institutul Social Român, Dreptul 30, 
Iunie 1929), Concepţia dreptului la Kant (Conferenţă la Uni- 

2955, — Biblioteca Univessitară. — VII. — 6
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proprietate, 1899); D. Drăghicescu (Raporturile 

dintre drept şi sociologie, 1904);  Dobrogeanu- 

Gherea (Concepţia materialistă a istoriei); Erbiceanu 
(Tendințele noui în. drept, 1906); Filitti (Clasele 

sociale în trecubil românesc, 1925); P. IL. Ghiaţă 
(Problema claselor sociale, 1929); D. Gusti (lucrările 

D-sale din Arhiva pentru reforma socială şi 

Sociologia războiului); Maz Hacman (Reforma 

studiului de drept, 1921); Hamangiu cu intere- 

santul d-sale studiu despre tendenţele noui în drept, 

publicat în Pandectele Române; A. Iorga (Dessol- 

tarea unilăjei politice a Românilor, 1915); G. Leon 

(Dreplul de expropriere, 1918); Luca ( Ralioualis- 

mul. în drept, 1922); Lupu Dichter (Noţiunea. de 

drept, 1912); Titu Ilaiorcscu, în -criticele sale, 

versitate Liberă, 1927), Dreptul şi teosiile neokantiane (Con- 

forență la Universitatea Liberă, 1928), Individul şi liber- 

tatea. morală (Convorbiri Literare, 1929). V. şi Bibliografia 

franceză. In afară do aceasta s'au litografiat (cd. Doicescu) 

următoarele cursuri, făcute de acelaş la Facultatea de Drept 

din ' Bucureşti, privind în fiecare an materia encielopediei 

juridice din punctul de vedere al unei probleme mai împor- 

tante: Metoda sociologică şi metoda juridică (anul şcolar. 

1920—1921), Relaţiunile dintre drept şi morală tanul şcolar 

1921—1922), Pelaţiunea juridică (anul şcolar 1922—1923), * 

„Noua teorie asupra dreplutui cu conţinut tariatii (anul școlar 

1923—1924), Dreptul şi utilitatea socială (anvl şcolar 1924— 

1925), Dreptul subiectiv şi dreptul obiectiv (anul şcolar 

1925—1926), Principiile metodologiei juridice (anul şcolar 

1926—1921), Teoria generală a dreptului (anul şcolar 1927— 

1928). Notiim şi unele din cursurile de drept pubiie.făcute . 

la aceaaș facultate și anume în special: Metodele pozitivis- 

mului juridic francez (anul școlar 1924—1925) și Teoria 

generală a Statului (anul şcolar 1921—1928) (vezi. Planurile 

cursurilor da drept public predate la Facultatea de drept din 

Bucureşti în anis școlari 1921-—1928 de Mircea Djuvara, 
sv? 

1929, ed. Doicescu). 

4] 
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Precedente constituționale şi parlide politice, 1884, 
precum şi în cursurile sale de Istoria filozofiei); 

„Cassiu_Maniu (Filozofia Dreptului, curs făcut la 
facultatea, de drept din Cluj); JMazim (Obiceiurile 
juridice ale poporului român, 1921); S. Negrutzi 
(Încercări de psichobiologie penală, 1925); D. Negu. - 
lescu (Arta de a judecă, 1919); Paul Negulescu, în 

cursurile d-sale de Drept constituțional, de Drept 

administrativ şi de Istoria dreptului; V. Onișor 

(storia dreptului român,- 1921); Al. Oteteleșanu 

(Unitatea conștiinței naţionale prin întărirea ideii 

de drept, 1922); Papacostea (Criza întelectualismu- 

Îui în mişcarea socialistă contemporană, 1923); 

V. V. Pella (Viaţa şi represiunea, 1925); 1. Pe: 

trovici: (Noua şcoală penală); Andrei Rădulescu 
(Cercetări asupra învățământului dreptului în ţara 

românească până la 1865, 1913, şi Șeaizeci de ani 

de cod civil, 1926); 31. halea (Contribuţii la 

şliința societăţii, 1927); FL. Sion (Consideraţiuni 
asupra elaborărei' codului civil român, 1925); Gii. 

Tauşan (Evoluţia sistemelor de imorală, 1921); 

„GG. Taşcă (Liberalismul economic, 1923); Anibal 

. Teodorescu (Tractat de drept administrativ, 1929 
“şi Ldeia socialislă şi Karl Marz, 1901); N. Titu- 

lescu (Observaţiuni asupra reorganizărei Facullă- 

.. ilor de drept, 1904); Vallimarescu ( Prag matismul 

juridic, 1921 şi Studiu asupra raporturilor drep- : 

“tului cu celelalte discipline, 1929).
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7. Enciclopedia juridică în învăţământul 

universitar al dreptului 

Spre a completa această introducere trebue sg 

se facă și o expunere a învățământului enciclope- 

diei juridice. i 

Învăţământul la facultatea noastră de drept este 

influenţat aproape în mod exclusiv, de organizarea 

învățământului dela Paris. Dar la Paris este o tra- 

” diţiune' foarte puternică. Nici nu ne putem închi- 

pui, la noi, ce este forţa tradițiunii, când o com- 

parăm cu ceeace este într'o țari veche, ca Franţa. 

Din cauza acestei tradițiuni însă învăţământul 

este departe de a fi pus în Franţa, în deosebi în 

ceeace priveşte școala de drept, în curent cu cerin- 

ţele moderne. 

La aceasta se adaugă împrejurările negative 

„dela noi, unde nu a fost totdeauna o bună înţelegere, 

- pentru toate chestiunile. Facultatea, de drept, mai 

ales în primele şi grelele ei începuturi, s'a prezen- 

tat sub o formă mai mult embrionară. | 

Facultatea de: drept din Bucureşti a fost or 

ganizătă prin regulamentul publicat în Monitorul 

Oficial din 13 August 1866. Art. 1 zice: „Se vor 

„face deocamdată, următoarele cursuri : dreptul ro- 

man, dreptul civil român, procedura. dreptului ci- 

vil, dreptul şi procedura penală, dreptul comercial, 

dreptul constituţional și administrativ, economia 

politică“. Este evident, că aceasta nu poate fi de 

ajuns pentru o facultate bine organizată. De atunci



BIBLIOGRAFIA SUMARĂ A ENCICLOPEDIEI JURIDICE 85 

s'au mai adăugat cursuri. S'au uitat însă multe şi 

astăzi încă sunt multe uitate, deși sunt indispen- 
sabile pentru cultura studentului, | 
"În 1913, în urma stăruințelor domnului Dis- 
sescu, sa înființat catedra de enciclopedia drep- 

tului, destinată să  deschidii ușile acestui învăţă- 

mânt, pentru ca aerul curat şi liber al curentelor 

„da înaltă cultură, să poată intră în învățământul 
dreptului. La 1921 s'a înfiinţat o conferență de 

enciclopedia și filozofia dreptului. Cursurile sunt 
azi făcute, în afară de d. G. Mironescu, titularul 

catedrei, de autorul acestei lucrări şi de d. Valli- 

marescu, docent. Domnul Drăghicescu a făcut un. 
curs liber de sociologie. 

"Materia enciclopediei juridice a fost tratată. la 

cursurile respective, în mod incidental, de profesori 

ca Dissescu, Bazilescu, Antonescu, Longinescu. | 
La Iaşi, tradiţia lucrărilor de teorie generală 

a dreptului este foarte veche. | 

Jurisconsultul transilvănean Hristu Flechten- 

macher, care colaborase la legea lui Calimah, face 
un curs de pravile la școala Vasiliană. So pare, că 
a existat” o școală de drept chiar din tim- 

“pul lni, Alexandru cel Bun (1401), la Suceava. 
. Această școală a fost mutată mai târziu de Vasile 

Lupu la Iaşi, la Trei Erarhi, şi denumită. şcoala 
Vasiliană. Ea reînvie abiă la 1827 şi la 1831. 

Flechtenmacher predă un curs de drept privat al 

Românilor; la 1833 el predă un curs intitulat 

Legi. introduceri şi prima “parte din-“codul civil. :
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La 1835—1836 face un curs de Drept natural la 

“Academia. Mihăileană, înființată în Iunie 1835. 

La 1836, se înfiinţează de Grigore Ghica Vodă. 

facultatea” de drept. Inainte de 1860, aflăm 

cursuri predate de Apostoleanu, P. Suciu, Veisa, 

precum şi cursul predat în 1856—1861 de Simion 

Bămuţiu Dreptul naturale şi al gintilor. 

La 1860 se predau diferite cursuri, între cari 

aflăm cursul de Drept naturale al lui Simion Băr 

nuţiu, 

La 1862, în regulamentul facultăţei de drept 

dela Iaşi, aflăm în fruntea cursurilor predate 

pe cel'de "Drept natural, în afară de alte cursuri, 

cari de asemenea nu se făceau la București şi cari 

sunt extrem de interesante, cum este cel de medicină 

legală. Se prevedeă, pentru dreptul natural, că exa- 

menele se vor dă la sfârșitul anului ]. 

La 1869, Ştefan Şendrea face un curs de Drep: 

-natural şi al ginţilor. La 1884 Petre Missir, pro- 

fesorul onorar de azi din București, face un curs de 

Drept natural şi internațional. La 1886—1887 face 

în anul întâiu un curs cu titlul Filozofia drep- 

tului, iar în anul al doilea cu titlul de Drept înter- 

naţional, 

- Consiliul proiesoral, la 1903, propune să se în- 

fiinţeze şi doi ani de doctorat la Iași, cu mulţ 

înainte de Bucureşti. In anul al doilea aflăm 

cursul intitulat Istoria doctrinelor economice şi - 

sociologice, pentru care tusese propus Leonârdescu, 

Tn programul anilor 1909—1930 găsim Filozo- 

e
r
e
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fia dreptului cu domnul Virgil Arion ca subli- 
nitor, în anul întâiu la. doctorat, (alături de drep- 
tul roman, istoria dreptului, istoria. doctrinelor 
economice), precum şi un curs de sociologie, predat 
tot do d-l Virgil Arion în anul al II-lea. la doctoraț. ! 

La Cernăuţi există în anul întâiu un curs de 
Enciclopedia dreptului şi ' la sfârşitul “anului al 
doilea de doctorat un curs de Sociologie şi da 
Filozofia dreptului. 
„În ceeace privește Clujul încă înainte de unire 
se preda Filozofia dreptului de cunoscutul autor 
Felix Somlo. Astăzi titularul catedrei este d-nul. 
Torgu Radu. Cursul se: face în anul ITI, fără obliga- 
țiune de examen, de d-nul Cassiu Maniu. Cursul 
este însă obligatoriu la doctorat şi alături de el 
sunt alte cursuri generale, cum, spre pildă, cursul 
de Politică, de Polilică socială, de Politică economică, 

Ta Oradea-Mare, existi de asemenea o Academie 

de drept din timpul Ungurilor. Inainte de unire 
se predau la această şcoală patru ore săptămânal de 
Enciclopedia dreptului şi șease ore de Filozofia 
dreptului, separat. Astăzi se predă numai Filozofia 
dreptului, însă fără obligaţiune de examen. 

'. Aceasta, în ceiace priveşte țara npustră. 
In ceiace priveşte străinătatea, este de relevat, 

pentru influența oxercitată asupra, noastră, orgza- 

nizarea facultăţilor franceze de drept. Ele se în- 

„lemeiază pe concepția napoleoniană (legile, din IM. 

Floreal, anul X și din 22 Ventâse, anul XII). 
Aceste facultăţi erau înţelese numai ca şcoli pro-



88 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

fesionale practice, în care, cum observă cu drept 

cuvînt Bonnecase, „singură numai litera legii tre- 

„buiă să fie obiectivul viitorului învățământ și nu 

_ „Ştiinţa dreptului“ 1), Eră nevoe să se reconstituie 

un barou şi o magistratură. Se înfiinţează astfel, 

şcoli destinate să formeze practiciani dibaci, „In 

mod instinctiv”, serie Liard, „Bonaparte avea. 

„precum se știe, foarte puţină înclinare pentru 

„ideologia secolului al XVIII-lea. Pedagogia sa 

„se potriveă cu politica sa. Personal, ŞI ca om po- 

„litic, el. eră deci adversarul acelor mari corpuri 

„savante de învățământ, care vor o.plină indepen- 

„denţă. filozofică şi ştiinţifică. Utile şcoli speciale, 

_mizolate, şi, prin aceasta, mai dependente, de- 

„stinate fiecare unei misiuni determinate, răspun- 

„zând ficeare unei nevoi "profesionale bine definite 

„Și în deobşte înţelese, erau mult mai mulţ în ve- 

„derile sale“. 

Facultățile franceze de drept a au rămas încă 

până astăzi, sub impulsul acestei concepţiuni ini- 

țiale. Istoria dreptului în genere nu s'a introdus 

decât cu greu. Chiar şi dreptul public și econoniia - 

"politică nu și-au găsit locul cuvenit, ca materii de, 

învățământ, decât foarte târziu, abiă sub cea de a 

treia, republică. Astăzi încă, ele nu sunt ceeace ar 

trebui să fie, adică „stabilimente de înaltă filo- 

zofic, centre de educaţie socială şi clinice juridice“ , 

    

1) Julien Bonnecase, Qu est- ce qu' "une „Faculte de droit ? 

(1929). | 

o 
ce 
a
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cum cere Bonnecase, în numele tuturor celor cari 

le înţeleg misiunea. 

Totuşi, dela începutul acestei organizări, s'au 

ridicat glasuri care au cerut o altă directivă. 

Astiel în discusiunea, care a determinat con- 

stituirea lor iniţială, Sedillez cereă un studiu al 

legislațiunilor moderne și al celor vechi, precum 

şi instituirea, sub numele de „preliminarii “ sau de 

„elemente“; a unor cursuri de filozofie a dreptului 

şi de introducere la studiul dreptului. 

La 24 Martie 1819, sub ministerul Decazes, se 

crează la. Paris o catedră de „Elemente de drept 

natural, de elemente de drept al ginţilor şi de 

drept public general“, precum şi una, de „Istorie fi- 

lozofică a, dreptului roman și a, dreptului francez. 

Această din urmă catedră nu a funcţionat, iar 

" ambele au fost desfiinţate prin ordonanța din 6 

Sept. 1822 Ra 

Incă din 1819 Athanase Jourdan, în jurul revi- 

stei La Thâmis, începuse cu entusiasm o mișcare 

spre a face să so înţeleagă, că studiul dreptului 

nu e studiul literei legilor. 

Pot în 1819, Lherbette publică o „Introduction 

a V'etude philosophique du droit, precedată de un 

„Discours sur les causes de la stagnation de la 

science du droit « en France” „cu aceleași preo- - 

cupări. 

In 1829, Lerminier în „Introduction generâle â 

: Vhistoire du droit“ arată, cum adevăratul înţeles 
“al ştiinţei dreptului nu i sa revelat, decât cetind 

,



90 - TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

pe Savigny şi apoi pe jurisconsulții germani din 

vremea sa şi pe marii filozofi. 
Contele de Salvandy, ministru sub monarhia din 

Tulie, a avut intențiunea „să deă dreptului am- 

ploarea şi suflul care-i lipseau“ prin creiarea ii 

trei materii: filozofia dreptului, istoria dreptulu: 

(inclusiv legislaţia comparată) şi enciclopedia 

dreptului. 
La, 1840 la 29 Iunie, Cousia, în calitate de Mi- 

nistru al Instrucțiunii Publice, adresează o circu- 

lară Rectorilor Universităţilor, în care arată im- 

portanța unui curs enciclopedic. Cum cuprinde o 

- ideie, astăzi încă interesantă, să ni se deă voie să ci- 

tăm câteva fragmente din această circulară: „Pous 

„les bons esprits se plaignent depuis Jongtemps dune 

“lacune grave dans Venseignement du droit. Les 

„€lâves, en entrant dans nos facultâs, n'y trouvent 

„point an cours preliminaire qui leur fasse connaitre 

„Lobjet et le but:de la science juridique, les diverses 

„Parties dont elle se compose, le lien de toutes ces 

„parties, Vordre dans lequel elles doivent Etre suc-. 

„cessivement traitees, et surtout la mâthode qui doit 

„presider ă celte science. Vous u'iemorez pas qw'en 

„Allemange, oi la, jurisprudence est si flcrissante, 

„„Âl n'y a pas une seule faculi& qui ne possede un 

-„pareil cours sous le nom de methodologie. C'est un 

„cours de ce genre que j'ai propos6 au roi d'âta- 

„blir ă la faculte de droit de Paris sous le titre 

„d'Introduction generale a Petude du droit“. 
o N 

Acest citat este luat dinir'o prefaţă scrisă în 
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1903 de fostul Decan al facultăţii de drept dela 

Paris, Ferdinand Larnaude *). -D-sa adaugă obser- 

vațiunile d-sale: 

„On ne fait gucre plus aujourd'hui d'ensyclo- 

„pedie du droit; la liitârature enexyelopedique est 

„partout en dâcadence, qu'il s'agisse de Veneyelopă- 

„die considerte comme un bref resume des matieres 

„juridiqucs speciales, sans aucune unite intrinseque, 

„ou qu'on songe ă l'eneyelopedie, science des scien- 

„ces, distincte et  indâpendante, embrassant le 

„contenu de toutes les sciences speciales comme 

„Ventendaient Schelling et Hegel“. 

“Tot d-sa adaugă : 

„La lacune que signalait Cousin en 1810 

„toujours subsiste. Les facultis de droit francaizes 
„m'ont jamais possede Wune manitre defintive ce 

„cours... Il n'y a pas encore aujourd'hui de crurs - 
„qui Jcur prâsente «P'ensemble de toute la science» - 

„et leur en fasse bien saisir eb Vesprit et unite“, 

„Or cet enseignement est indispensable, seul il 

„permet d'âtablir la vcritable nature des concepts 

„juridiqies, les plus essentiels, de formuler les cale- 

„gories juridiques, dans lesquelles rentrent la plu- 

„part des. developpements des codes et des lois, et 

„par lă, de former de vrais jurisconsultes, ct de ne 

„pas prendre pour du droit des dispositions de r€&-- 

„&lementation plus ou .moins developpâes, dez 6nu- 

- „merations de rtgles et d'exceptions, des contro- 
  

“1 Cours de ttorie generale du droit de Koritounot, pro- 
fencenr a Puni versitt de St. Petersbourg, preface de F. Larnaude,
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„verses de textes et autres survivances de la sco- 

„lastique !“. 

La Paris a fost astfel înfiinţată o catedră obli- 

gatorie de introducere generală la studiul dreptului, 

care a durat dela 1810 până la 1870. Cursul a 

“fost făcut dela. 1818 până la 1857 de Duvergier. 
Acesta a fost urmat de cursul făcut de Beudant, 

despre care s'a vorbit la bibliografie, iar apoi de 

un curs liber al lui Boistel, de filosofia dreptului. 

In mod sporadic, în timpul din urmă, problemele 

materiei .au fost predate de mari profesori ca: 
Saleilles, Duguit, Hauriou ; în special în timpul 

nostru sunt de relevat cursurile făcute de Bon- 

necase, Levy Ullmann, Franţois Gâny, GQ. Renard 
şi alţii. 

Facultatea de drept dela Strasbourg, încă din 

anul XII, a instituit un curs de Introducere la 

studiul dreptului şi de Filozofie a dreptului, care 

a fost făcut fără întrerupere de atunci. | 
In alte ţări; deasemenea s'a acordat însemnăta- 

tea care se cuvine materiei de faţă. 

" În Germania, de pildă, nu există facultate > 

drept, la care să nu fie un curs de felul acesta! In 
Germania, sunt astăzi 32 de catedre în legătură cu 
această materie. In Italia sunt 19 catedre, în Olan- 
da 5, în Norvegia 8 catedre. In Ungaria cea mică 

de astăzi 7 catedre, în Elveţia 5 catedre, în Spa- 

nia 5 catedre, în Bulgaria 2 catedre. ” 

Este de dorit, ca nici Țara Românească să nu - 

rămână mai prejos. | Ş    



III. PLANUL STUDIULUI 

După introducerea făcută, trebuie, mai. ales 

" pentru un prim contact cu dreptul, să se arate în 

nod preliminar, ce este dreptul. Noţiunile care se 

vor expune în felul acesta, vor trebui apoi apro- 

fundate pentru ca, la. sfârşit, să se poată preciză 

în mod definitiv definiţiunile date. ! 

- Odată cu aceasta se va arătă şi care sunt sub- 
diviziunile dreptului, cum se comportă ele unele 
faţă de altele şi raportul de subordonare dintre 

ele. 

- După ce se va expune în felul acesta, noțiunile 
preliminare despre drept, se va intra în analiza 

realităţii juridice. 
Realitatea juridică este de mai multe feluri. 

Realitatea juridică stă mai întâiu în suma tutu- 

ror relațiunilor juridice dintre persoane și ca.atare, 

 într'o primă subdiviziune, va trebui analizată rela-. 

" țiune juridică, In deosebi, cecace apare la suprafață 

” în practica juridică este conflictul, când se naște 

pe baza acestei relaţiuni juridice.
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Dar realitatea juridică nu este numai atât. Dea- 

supra relaţiunilor juridice plunează dreptul.pozitiv, 

Adică suma normelor, care se aplică. la un 

moment dat, într'o anume societate. Aci nu e vorba 

de relaţiunile juridice, ci de normele de drept, care 

li se aplică obligator în statul respectiv. O a doua 

subdiviziune va trebui prin urmare să studieze legis- 

laţiunca pozitivă ca atare. 

A treia subdiviziune va. trebui să menționeze 

„operaţiunea, prin care se ajunge la legisluţiunea 

pozitivă și anume legiferarea. Ligislaţiunea pozi- 

tivă arată, care este dreptul care se aplică în fapt la 

un moment dat, într'o societate. Legiferurea pune 

o altă problemă: este oare drept acest drept? Tre- 

buie schimbat acest drept sau nu? 'I'rebuie creat, 

într'o anumită materie, un drept nou? 

"După ce sa văzut în felul acesta, în ce constau 
realităţile juridice, se poate în sfârșit, pune între- 

barea mai cu preciziune, ce este dreptul. şi cum se: 

deosebeşte de celelalte realităţi. 
Dar nu este suficient aceasta. Se arată astfel în 

ce constă problema, care se pune în fapt, de a ști 

dacă e dreaptă o legislaţie, dacă e drept dreptul 

“pozitiv. O altă problemă, şi cea mai grea, este 

aceea de a ști dacă această întrebare „e drept 

dreptul?“ are vreun sens, dacă justiţia, asă cum 

ca se degajează din această analiză a reali- 
tăților, există de sine stătătoare sau este o 

simplă iluzie, şi dacă nu cumva este poate rezul- 

tatul unui pur sentiment subiectiv, cu care cbici- 

  
c
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“nuim a ne înşelă pe noi înşine, atribuindu-i fără 

temei o valoare științifică obiectivă. Pentru aceasta 

va trebui să se analizeze în mod sumar şi elemen- 

tul_raţional în. drept, sub o formă ştiinţifică mo- 

dernă. Se va constata astfel, că într'adevăr dreptul 

este o ştiinţă şi cum este o ştiinţă, deosebindu-se de 

celelalte științe.



PARTEA II 

NOŢIUNI PRELIMINARE 
" DESPRE DREPT 

1. CE ESTE DREPTUL? 

Ce este dreptul? | 
A, datorează lui B o sumă de bani. Intre A şi 

B s'a stabilit o relaţiune, pe care o numim juridică, 
şi observăm, că A trebue să restitue lui B- aceă 

- „sumă de bani. De ce frebue? Pentrucă există o 
normă de drept, care cuprinde această idee; ori de 
câte ori cineva se împrumută, trebue- să restitue - 
suma de bani, pe-care a împrumutat-o. | 

Iată o realitate juridică, Intrebarea este: prin ce 
se deosebeşte ea de alte realităţi? 

Ne aflăm în faţa unei norme de drept, unei 
- “reguli de conduită, unei reguli de activitate, Se 

arată printr'un precept, ce trebuie să facă A faţă 
de B, o persoană față de altă persoană. 

2955. — Biblioteca Universitară. — VII. — 7? .
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Regula de activitate poate să fie însă de mai 

multe feluri. 

Toate regulele de activitate sunt, întrun sens 

foarte larg, norme cari se numesc norme practice. 

Normă, de activitate este astfel și : orice normă 

technică. 

Iată, de pildă, un inginer care construeşte un 

pod. Dacă vrea ca podul să îndeplinească condi- 

ţiunile necesare de soliditate, pe care le dorește,. 

trebue să lucreze întrun anumit fel, după anume 

norme. ” 

Medicul, dacă vrea să ajungă la anumite rezul-. 

tate asupra pacientului său, trebue să întrebuin- 

ţeze anumite metode, să se supună tot astfel la 

anumite norme, să îngrijească pe bolnav într'un 

-anume fel. 

Normele de drept se deosibese însă profund de 

normele tehnice de felul acesta. Când Inginerul con- 

strueşte un pod, el nu e obligat să o facă. El pune 

în mod ipotetic scopul înainte, fără nici o necesitate 

raţională. Numai dacă vrea să ajungă la această 

realizare, atunci trebuie să se supună unor anumite 

norme. | | 

In drept, nu e așă. Când zicem că A trebue să 

restitue lui B suma pe care a împrumutat-o, reali- 

zarea, normei depinde în fapt, ce e drept, de voinţa 

lui, pentrucă în fapt, el ar puteă să refuze să res- 

titue sau ar puteă să fie constrâns numai prin au- 

toritatea publică. Dar înţelegem că A. are o obli- 

gațiune și-B aro un drept. A este obligat să restitue   

|
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și dacă nu a restituit zicem, că a făcut o nedreptate, 
Ideia_această. de. obligațiune_ a euiva,-cu.corelativul 
său, ideia de drept a cuiva, nu, se regăseşte. în _ce-. 
lelalţi ore oractiec. S 

ormele de drept, cuprind astfel în mod „esențial 
ideia de drept și obligaţiune. Sunt obligat să restitui 
creditorului meu cecace am împrumutat, sunt obli- 
gat să' respect viaţa şi libertatea celorlalţi. Nu a- 
târnă de bunul meu plac, să vreau să ucid pe 
altul. Evident, că în fapt, pot ucide, dar atunci am 
călca. o obligaţiune. Acesta e un element cu totul : 
nou,. specifice realităţei juridice, element “ pe care 
lam înţeles cn rațiunea. - 

In afară de normele technice, mai cxistă şi altele, 
cari deasemenea nu cuprind ideia de obligaţiune ra- 
țională. Așă sunt normele religioase. Religia. cere 
credincioşilor în morala sa anumite acţiuni, dar 

- individul este obligat numai faţă de Dumnezeu și de 
sancţiunea, divină.  Dumnezeirea, și pedepseşte. Nu 
este o obligaţiune de sine stătătoare, care să nu de- 
pindă de altcineva. Credincioşii se supun normelor 
comandate din frica, sau iubirea de Dumnezeu. Dar 
„nu ucide“, norma, de drept cuprinde o obligaţiune 
de sine stătătoare, are putere prin ea însăşi, cum 
este o obligaţiune de sine stătătoare aceia» de a res- 
titui. ceeace s'a împrumutat. | 

Nu trebue să se restitue ceeace s'a, împrumutat, 
pentrucă n6-a, poruncit cineva, ci pentrucă aşă 
trebue. Norma de drept are în înţelegerea ei însăşi 
oxplicațiunea să” fănigamenta 

n.a. 
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'Pot asemenea, diferitele norme de bună cuviință 

se .stabilese în raporturile dintre oameni, în dife- 

ritele societăți; -dar aceste norme nu sunt obliga- 

iuni. Dacă vreau să port guler, îl port, dacă 

nu, nu am călcat nici o obligaţiune. Mă pot 

pune într'o situaţie grea faţă de cercul în care 

trăesc, dar nu am călcat o obligaţiune prin accasta,. 

Elementul specific al obligaţiunii se -găsește aşă 

dar la baza normelor de drept și acelaş element îl 

mai găsim la baza altor norme, normele de morală, 

dar numai aci. 

„Iubeşte pe aproapele tău iată, o normă de 

morală, nu o normă de drept. Şi aci, ca şi în drept, 

norma €ste obligatorie prin ea însăşi; eo, nu depinde 

„nici de porunca unui terțiu, nici de vre-o aplica- 

țiune prăctică, pe care o caută omul. Ea are auto- 

ritate intrinsecă, cuprinzând o idee de obligaţiune. 

Ideia, de obligaţiune se află așă dar la baza 

taturor normelor de morală şi de drept, deosebind 

normele de morală şi drept de toate celelalte norme 

- practice. Se rezervă, în înţeles restrâns, acestor 

norme de morală şi de drept, termenul de -. prac- 

tice. Acestea sunt adevăratele norme . necondiţi- 

onate. 

Intrebarea, care se pune atunci, penitrucă s'au de- 

limitat în felul acesta, normele morale şi de drept 

pe deoparte, de toate celelalte - norme pe de altă 

parte, este de a se .şti,': care e deosebirea între o 

normă de morală şi o normă de drept. 

Să comparăm o realitate juridică cu una morală.   

| 

|
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Iată un trecător, care pe stradă întâlneşte -un 
cerşetor. Norma morală îi cere să fie milos şi să 
deă cerşetorului ceva, dar nici o normă juridică 
nu-l silește. Atunci, când: prin urmare, face un dar 
cerșetorului, intenţiunea cu care a, făcut darul, este - 
supusă unei aprecieri morale. Dacă întradevăr a 
făcut aceasta din dragoste pentru aproapele său, 
a. făcut ceeace trebuia, un act conform -cu 
obligaţiunea morală. Dacă a făcut-o dintr'un in- 
teres egoist oarecare, nu a făcut'un act moral. E 
morală sau nu acţiunea sa, după cum intențiunea 
sa a, fost, precum se spune, curată, desinteresată, 
altruistă, sau nu a fost aşă. Intenţiunea actelor este, 
aşă dar, ceeace importă în morală. 

Dar îndată ce actul a fost consumat, îndată ce 
trecătorul a, luat o monedă şi a, dat-o cerșetorului, 

“a făcut prin aceasta - ceeace în drept se chiamă 
un dar manual, o: donaţie, Se constată îndată o 
relaţiune juridică. - 

Prin ce se manifestă relațiunea juridică? . Odată 
ce trecătorul a făcut darul, numai poate Să ceară 
restituirea obiectului donat. : 

- Se constată deci existenţa relaţiunei juridice din 
„momentul, în 'care intenţiunea unei persoane s'a er-': 
teriorizat în contactul material cu o altă: persoană. 

Putem: spune astfel, că morala are de obiect apre- 

cierea faptelor. interne de conştiinţă, a intenţiunilor 
omenești, pe când dreptul are 'de -obiect aprecierea 
faptelor externe ale persoanelor, în relaţiunile lor 
jor cu alte persoane. Această din urmă apreciere se
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face evident şi prin prisma intenţiunii persoanelor 

respective, dar centrul de gravitate cade asupra în- 

făptuirilor externe, asupra activităţei materiale a 

persoanelor. Intrucât ar fi vorba într'adevăr numai - 

de ce s'a petrecut în sufletul cuiva, ne aflăm în 

domeniul moralei şi dreptul nu poate să intervină. 

Indată ce însă voinţa omului s'a manifestat în afară 

printr'o acţiune, în care o persoană a intrat în con- 

tact cu interesul unei alte persoane, ne aflăm în 

' faţa unei realităţi juridice. 

“Este ovident însă, că această realitate juridică, 

această activitate externă, trebuie să fie a unci 

persoane care a, judecat, care a raţionat, câre 

avut o intenţiune conștientă.! Și după cum a avut 

o intenţiune sau alta, sealita ea juridică, faptele se 

luminează juridiceşte, întrun fel sau altul. Intr'un 

fel se interpretează, contractele, când la baza lor a 

stat o intenţiune, în altfel se interpretează, când 

este cu totul altă intenţiune a părţilor la baza, lor. 

Când o: persoană nu are voință, de ex. un dement 

sau un nou născut, ea nu se poate, în principiu lega 

juridicește numai prin actele sale. Intenţiunea, ca 

element sufletesc, departe de a fi eliminată din 

drept, este prima condițiune a studierii realității 

juridice, dar centrul de gravitate cade asupra, acti- 

vităţei externe a persoanelor în contactul dintre ele. 

"Poate normele, care se referă numai la activitatea 

sufletească a omului, la activitatea, conștiinței sale, 

la intenţiunile sale, sunt prin urmare norme de 

morală, pe când acele, cari se referă la activitatea 
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materială realizată în afară a persoanelor în con- 
tact cu celelalte persoane, sunt norme de drept. 

Nu toate normele de drept, astfel definite, intră 
însă în aplicaţiunea lor zilnică, în dreptul pozitiv. 
Dreptul pozitiv, adică dreptul care se aplică, cu- 
prinde un număr foarte restrâns de norme, 

faţă de toate posibilităţile de norme juridice, care 

există la un moment dat. ” 
Să ne gândim, spre pildă, la legislaţiunea noastră. 

Dreptul pozitiv este constituit la noi prin legife- 

rare, prin legi scrise, în cea mai mare parte a. lui. 

Când intervin legile? Atunci când este o necesitate 
inexorabilă, ca, societatea, să transpună nevoile cele 
mari ale ei în texte de legi. Dar în afară de legis- 
laţiunea pozitivă, aşă, cum ea există, şi, ca să 
spunem astfel, pe de lături se agită o mulţime de 
situațiuni, în care fiecare susţine, că cel are dreptate. _ 
Ele produc chiar câteodată curente sociale, spre a 
inflnența pe legislator. Aceste curente sociale, 
aceste mişcări, sunt referitoare toţ la norme de | 

drept, dar care nu au fost încă legi ferate. 
De obiceiu, în mod. impropriu, normele care nu 

au fost legiterate se numesc norme morale. Ele nu 
devin juridice în acest sens, decât după ce au fost; 
legiferate. 

"Dar aceasta e numai un fel dea se exprima. 
Dacă ar fi norme morale, niciodată nu s'ar putei, 

transforma în norme juridice, pentrucă după cum 

sa arătat, morala are un domeniu cu desăvârșire 
distinct de al dreptului. Fa se mărginește exclusiv
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numai la conştiinţa, internă a persoanelor, câre nu 

poate fi legiferată de un legislator, oricât ar încercă 

s'o facă. | 

„ Prin urmare, orinire normele dreptului aflăm 

unele, care sunt prefăcute în drept pozitiv, în cazul 

nostru, în România, prin legiferare scrisă, altele, 

cari sunt încă obiectul unor discuţii și câteodată 
"chiar abia sunt simțite de societatea reşpeetivă. 

Sunt într'adevăr norme, care nu au ajuns încă în 

conştiinţa, societăţii respective, dar, care totuşi exi- 

stă, căci pot fi obiect de analiză și discuţiune. 
In jurul normelor de drept pozitiv, ale dreptu- : 

„lui care se aplică într'o anumită societate la un mo- 

ment dat, există: totdeauna, ca un halo imens, o 

sumă formidabilă şi uneori neprecisă în complexi- 

tatea, ei; de norme juridice, din care unele sunt în- 

“ trate în conştiinţă, dar nu au întrat încă în legisla- 

țiune, altele nu sunt nici măcar intrate în con- 

ştiinţa, societăței respective pot: deveni conştiente . 
la un moment dat. Dar şi acestea sunt toate tot 

norme de drept. 

Tată distincțiunile, care 's'ar puteă, face în mod 

preliminar, spre a arătă, care e cadrul dreptului 

deosebindu-l de celelalte discipline ' învecinate, 

dintre cari cea mai apropiată de drept este desigur 

morala, pentrucă ea împreună cu dreptul are la 

bază, obligaţiunea necondiționată. 
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II. DIVIZIUNILE "GENERALE ALE DREPTULUI 

După ceam arătat astfel în câteva, cuvinte ce 
este dreptul, trebuie expuse diviziunile lui. 

a Dreptul i intern şi extern 

Realitatea desigur cea mai puternică şi. cea mai 
interesantă în drept, cea mai pasionantă de studiat, 
este Statul. E o realitate atât de vie şi de puter- 
nică TiTât absoarbe individualitatea noastră a tu- . 
turor, care se pierde într'ânsa. E o realitate atât de 
adâncă, încât ea se întinde în timp şi în spațiu mult 

» peste forţele și existenţele persoanelor individuale. 
E o realitate absolută, întrucât nu recunoaște nici. 
o autoritate superioară, cum recunoaşte persoana 
privată autoritatea, statului. Statul nu recunoaşte 
“nimic superior sie-şi. - 

„Statul îşi exercită, în principiu, atribuţiunile pe 
un anumit teritoriu. Ei bine, pe acest. teritoriu şi 
faţă de persoanele aflate pe el, statul organi- 

_zează dreptul. Fiecare staţ legiferează astfel pe 
„teritoriul său, 

Avem prin „urmare între normele de drept,
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numai la conştiinţa, internă a persoanelor, câre nu 

poate îi legiferată de un legislator, oricât ar încercă 

s'o facă. 
» Prin urmare, rinire normele dreptului aflăm 

unele, care sunt prefăcute în drept pozitiv, în cazul 

nostru, în România, prin legiferare scrisă, altele, 

cari sunt încă obiectul unor discuţii și câteodată, 

chiar abia sunt simţite de societatea, reșpectivă. 
Sunt într'adevăr 'norme, care nu au ajuns încă în 
conștiința, societăţii respective, dar, care totuşi exi- 

stă, căci pot fi obiect de analiză și discuţiune. 
In jurul normelor de drept" pozitiv, ale dreptu- : 

lui care se aplică într'o anumită societate la, un mo- 

ment dat, există: totdeauna, ca un halo imens, o 

sumă formidabilă şi uneori neprecisă în complezi- 

tatea, ei, de norme juridice, din care unele sunt în- 

“ trate în conştiinţă, dar nu au intrat încă în legisla- 
țiune, altele nu sunt nici măcar intrate în con- 
ştiinţa, societăţei respective pot' deveni conştiente. 

„la un moment dat. Dar şi acestea sunt toate toi 

norme de drept. : - 

Iată distincţiunile, care 's'ar puteă face în mod - 

preliminar, spre a arătă, care e cadrul dreptului 

deosebindu-l de celelalte discipline - învecinate, 

dintre cari cea mai apropiată de drept este desigur 

morala, pentrucă ea împreună cu dreptul are la 

bază obligaţiunea necondiționată. 

  

|



II. DIVIZIUHILE"GENERALE ALE DREPTULUI 

După ceam arătat astfel în câteva, cuvinte ce 
este dreptul, trebuie expuse diviziunile lui. 

A e Dreptul intern şi extern 

Realitatea desigur cea mai puternică şi cea mai 
interesantă în drept, cea mai pasionantă de studiat, 
este Statul. E o realitate atât de vie şi de puter- 
nică Tiicât absoarbe individualitatea noastră a tu- | 
turor, care se pierde într'ânsa. E o realitate atât de 

adâncă, încât ea se întinde în timp și în spaţiu mult 

peste forţele şi existențele persoanelor individuale, 
2 o realitate absolută, întrucât nu recunoaşte nici. 
o autoritate superioară, cum recunoaște persoana 
privată autoritatea statului. Statul nu recunoaşte 
"nimic superior sie-şi. 

Statul îşi exercită, în principiu, atribuţiunile pe 
un enumit teritoriu. Ei bine, pe acest. teritoriu şi 

faţă de persoanele aflate pe el, statul organi- 

-zează dreptul. Fiecare stat legiferează astfel pe 

teritoriul său. | . 

Avem prin urmare între “normele de drept,
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unele, care se aplică numai statelor respective în 

relaţiunile lor interne, şi acestea interesează ceeace 

se chiamă, dreptul_în intern, altele cari se referă la 

raporturile dinire state sau . dintre cetățenii unor 

state diferite. Căci aceste realităţi formidabile pe 

care le numim state, monștrii i imenşi de putere, faţă 

de cari existenţa individuală nu contează şi o 

strivesc de atâtea ori în mersul lor greoiu înainte, 

intră în contact între ele, în viaţa internaţională și 

din relaţiunile acestea nase norme de drept, care se 

aplică, fie statelor ca, atari, fie supușilor mai multor 

state deosebite, când ei intră în contact. Și astfel, 

faţă în faţă cu dreptul intern, avem şi dreptul ex- 

tern. Tată o primă diviziune a dreptului, e 

2. Dreptul determinator şi sancţionator 
&Y 

Normele de drept, care determină ce trebuie să 

- facă persoanele, se numesc norme determinatoare. 

Cele care organizează sancţiunile, pentru cazul când 

"persoanele nu respectă normele, sunt; norme sancţio= _ 

natoare. Ca ramure de drept, se poate astfel dis- 

tinge pe de o parte dreptul determinator și pe de 

altă parte dreptul sancţionator. 

Se poate spune, că sunt porțiuni întregi din drept, 

cari fac parte din dreptul Mdzueţia tr, Așă. 
pare să fie: procedura civilă, care organizează 
modul, cum fiecare poate să ajungă să valorifice - 

“ drepturile sale în faţa instanţelor judecătorești, 

-precum și în genere orice procedură, căci fiecare ra- 

r  
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mură de drept are în realitate o procedură a sa, 

chiar când nu este legiferată în mod separat. 
„Foarte multe norme din dreptul public, din cel civil 
sau comercial fac parte din dreptul sancţionator, 

pentrucă nu fac decât să organizeze sancţiuni | 

pentru alte norme. 
In legătură cu această diviziune, dar nu com- 

„plect coincidând cu dânsa, cunoscutul autor francez 

. Francois_Geny, face o deosebire între legi şi nor- 

mele technice. | 
Legi ştiinţifice, în terminologia lui cam obscură, 

sunt normele, care se impun dela sine, care cuprind 

ideia de obligațiune: na ucide, respectă contractul 

pe care 'ai făcut. Iată norme, cari se explică prin 

autoritatea lor proprie raţională și nu mai au nevoe 

de altceva, 

Normele technice constiluesc însă imensa majo- 

ritate a normelor de drept, căci pentru a pune în 
lucrare o lege științifică, cum o numeşte Geny, 
trebue o sumă de alte dispoziţiuni. 

In sensul acesta, de ex., întregul cod civil nu 

este decât desvoltarea unui număr foarte restrâns 

de norme ştiinţifice, O foarte mare parte a dreptu- . 

lui civil se întemeiază pe ideia libertăţei de a con- 

tractă. “Dar. această liberiate de a contractă este 
dela, sine înțeleasă, ea nu este exprimată decât 

întrunul sau două articole din codul civil. 
Restul codului civil nu cuprinde decât dispozițiuni, 

:- cari organizează din punctul de: vedere pructie 

aceste norme ideale. i



108 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

Normele pe care Gâny le numește technice nu 

au astfel autoritate în ele înși-le, ci sorb autorita- 
tea lor din autoritatea legei ştiinţifice, care le stă 

la, bază. 
Dar e o mare greutate să se degajeze şi să se 

 circumserie exact asemenea, principii fundamentale, 

pe cari Geny le numeşte legi științifice, după cum 

este foarte greu apoi a se vedea, cari sunt mijloa- 
cele şi metodele technicei juridice. 

3. Dreptul public şi privat - 

O altă împărţire a dreptului, şi poate cea mai 

importantă, este aceea în drept public şi drept 

privat. 

Această diviziune are cu totul alt fundament 
decât aceea în drept intern şi extern. Ea totuşi se 

întretae cu aceasta din urmă şi putem astfel avea: 

drept intern public sau privat, după cum putem 

aveă drept extern public şi majoritatea autorilor 

susțin încă și privat. 

Care este deosebirea între dreptul public şi drep- 

tul privat? Majoritatea autorilor dau definițiuni, 
care de cele mai multe ori trebue precizate. S'ar 

" - părea-chiar, că pentru mulţi deosebirea nu este ne- 
tedă. In orice caz ea formează obiectul unci pro- 
bleme destul de delicate. 

Diviziunea în drept public şi drept privat cores- 

punde întâiu desigur unei necesităţi pedagogice, 

pentrucă este. comod să se grupeze o serie de 
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norme sub titulatura de drept public şi să se predeă 

ca o ramură de învățământ, aparte de celelalte, de- 

numite drept privat. Toate reglemențările . raportu- 

rilor de_avere,. și de. familie « „dintre parțiculari ._se 

socotesc „dispoziţiuni _ de _ drept. „privat. Cele din 

“contră cari privesc orgahizârea de stat, fie în deter- 
minarea organelor statului şi a serviciilor publice 

fie în relaţiunile dintre stat, câ autoritate, şi parti- 

culari, se: socotesc în principiu, ca fiind de drept 

public. 

Dar necesitatea pedagogică nu implică totdeauna 
o necesitate ştiinţifică, aşă cum n6 interesează ŞI 

trebue aci analizată. 

a) Utilitatea, criteriu al distincţiunei 

Deosebirea între dreptul publie şi privat este 

foarte veche. Ea se găseşte formulată chiar. în 

dreptul roman, între alţii de jurisconsultul Ulpian, 

în celebrul adagiu din Digeste (cartea I, IV, De 
justitia et jure): Publicum jus est quod ad statuni 
xei romanae spectat, privatun quod ad singulorun 

“ utililatemi pertinel. 

Utilitatea, conform acestei contepții, S'ar piirea 

„a fi așă dar un criteriu al distincţiunei. După cum 

interesul normei priveşte pe un particular sau pe 

stat, după cum scopul urmărit de'o dispoziţiune 

. legală este aceea de a satisface o 'nevoe a statului 

sau una â particularilor, neam afla în fața 

unei norme de drept privat sau în faţa unei norme
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de drept public. Organizarea puterilor publice sau 
a serviciilor publice ar interesa, mai ales statul, pe 

când normele referitoare la, familie, la contracte şi 

la responsabilitatea, obicinuită între particulari ar 

fi de drept privat. - 

O asemenea concepţie nu este însă cu desăvârşire 

„exactă. | | 

- Oare normele dreptului public nu interesează 

pe particulari? Ne este oare indiferent modul cum 

funcţionează serviciile publice, fără de care nici nu 

putem există în toată fiinţa noastră? - 

Interesul individual este nemăsurat de mare în 

toate normele privitoare la stat. Dacă această enti- 
tate abstractă, care se chiamă stat, poate fi intere- 

sată de o normă de drept public, interesul acesta 

în aceeaş măsură atinge şi pe particulari. 

- Si invers: dispoziţiunile de drept privat intere- 

sează statul. Cum ar exista întradevăr statul fără 

rânduiala intereselor private ale vamenilor? Dis- 
pozițiunile de drept civil regulamentează de ex. 

între altele averea noastră. Dar nu poate fi indife- 
“sent statului, dacă cetăţenii săi trăese în această 

privință întrun haos, - dacă nu există nici 
un fel de sancțiune, dacă se calcă continuu, 
în această materie, normele de drept. 'Tot 
dreptul privat atinge în deaproape . înteresele 

publice. Ba chiar mai mult, după cum a arătat sub 

o formă: măestrită, marele jurisconsult german 

Jhering, în cartea sa „Kampf ums Recht“, orice 

nedreptate sar comite. contra unui, particular,
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oricât de mică ar fi, este o nedreptate care 

se face . faţă de societatea întreagă. Atunci 
când cineva luptă pentru dreptul său, luptă. 

în realitate „pentru paza ordinei legale. Dar paza 

ordinei legale interesează în primul rând statul; 

- particularul când pornește o acţiune în justiţie spre 

a realiza dreptul său şi luptă pentru el împlineşte 

prin aceasta o mare misiune socială... 

Respectarea dreptului sub toate formele sale 

interesează în primul rând aşă dar întreaga soci- 
etate, căci întreaga societate nu ar puteă să existe, 

dacă respectul dreptului nu ar exista. 
"Prin urmare, nu se poate susținea, că deosebi- 

rea între dreptul public și dreptul privat se înteme- 

iază exclusiv numai pe ideia interesului, pe care nor- 

mele respective îl prezintă pentru stat sau parti- 

culari. Atât dreptul public cât şi dreptul privat 

interesează în acelaș fel şi pe stat şi pe particulari. 

Deosebirea trebuie căutată alt undeva. | 

„Utilitatea, ca scop al dispoziţiunilor juridice, fără 
nici un fel de preciziune în plus, nu este un criteriu 
suficient, după care se poate distinge dreptul public 

de dreptul privat. | 

b) Obiectul juridic al dreptului public şi al dreptului 

privat ” 

. Deosebirea poate sta în_obiectul sperifie. al drep- 
tului public, distinct de acel al dreptului privaţ. 
Fa trebue astfel căutată dintr'un punct de vedere 
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juridio şi nu dintr'unul social, cum e cel al inte- 
resului. - -: , 

Pentru. aceasta trebue însă să înţelegora dela 
început esenţa și menirea acestei realităţi juridice, 

pe care o numim stat. | 

“Există în societate relaţiuni între membrii ei 
și odată cu' cunoaşterea acestor relaţiuni de fapt 
noi înțelegem, că există. între ei și relațiuni de 
drept. Intre persoanele care formează o comuni- 

- tate” de fapt 'se stabileşte astfel și o comunitate de 
drept. 

O Relaţiunile juridice, ce se stabilesc între per- 
soane, ca” atare, implică o conştiinţă juridică eo- 
mună, o comunitate juridică între ele, Pentruca. 

persoanele să recunoască autoritatea unei norme . 

de drept, trebuie să existe o recunoaştere comună 

a acestei autorităţi. Când A ucide pe B şi toată | 

lumea; este de acord, că această faptă trebue pe- 

depsită, s'a stabilit prin aceasta, chiar o comuni: 

tate juridică. Ea exprimă o conștiință juridică 

comună, convingerea, în speța de care am vorbit, 

că criminalul trebue să; fie pedepsit, ' 

Dar această convingere trebuie organizată în mod 

practic, spre a-și produce efectul. Această opera- 

țiune, în concepțiunea noastră contemporană, este 

atributul comunităţii juridice între oameni pe cari 
o numim Stat. Există așă -dar..o' comunitate, 
Statul, care reprezentă conștiința. juridică a soeie- 
tății respective, o organizează întrun fel practie
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prin dispoziţiunile juridice pe cari le consacră, o 
realizează. | . “ 

- In felul acesta se stabileşte o distincţiune de 
drept între comunitatea juridică pe care o numira 
Statul şi persoanele care o constituesc, din cari 
fiecare, ca persoană, juridică, stă faţă în faţă cu 
comunitatea. Statul rămâne repri şentantul juri- 
die. al societăţei respective, ca, instituţiune colcetivă 
organizată, Prin natura sa însăși, el are menirea 
să organizeze dreptul şi să-l realizeze, iar fiecare 
din particulari are obligaţiunea de a contribui la 
această înfăptuire cu caracter moral. | 

Acestei realităţi .juridice corespunde în fapt o 
realitate sociologică, societatea, respectivă, compusă 
spre pildă în ceiace priveşte. Statul Român din so- 
cietatea românească, în toată complexitatea ei. No- 
țiunea de societate este astfel o noţiune complet 
distinctă, deaceea, de stat, care singură-e juridică, 

Spre a se determina ce este "dreptul public, . - 
trebue să se analizeze natura relațiunei care se 
stabileşte asttel între stat și: particulari, 
„O problemă, care S'a discutat foarte mult şi care 

e greu de rezolvat, greu mai ales pentrucă nu s'a 
găsit încă, poate, calea, pe care ea poate fi rezol- 
vată, este aceea de a şti ce primează: Statul sau 
individul? | îi 

Realităţile sociologice care stau la baza, stătului, 
— pentru Statul Român întreaga societate -româ- 
nească, — sunt incontestăbil compuse din indivizi 
fizici. Fiecare din noui suntem o unitate distinctă 
„2955, — Biblioteca Universitară. — VII. - 8
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şi toți liolaltă constituim societatea fizică. româ- 

nească, al cărei reprezentant este Statul român. - 

Dar acţiunile noastre sunt reflexele sufletelor 

noastre și, dacă intrăm în domeniul sufletesc, pro- 

blema. devine mult mai complexă.= 

Sufletul fiecăruia este o individualitate dis- 

tinctă de el altuia? In sufletul fiecărui din noi, 

sunt două elemente fără ca. să existe o margine 

precisă între ele: este clementul social și elemen- 

tul. individual; 'din aceşte-două elemenie cel so- 

cial 'este în.mod COvârşitor mai important decât 

elementul individual. El”âre o incomparabil mai 

mare întindere şi însemnătate. Tot ce simţim noi, 

tot ce gândim, tot; ce faoem este reflexul societăţii 

în care trăim, Dacă gândim întrun anumit fel, o 

facem sub influența, formidabilă, .a societăței şi 

_educaţiunii.. Dacă. simţim într'un anumit fel, de- 

asemenea, în această. simţire găsim reflexul sim- 

țirei comune. Dacă lucrăm întrun anumit fel, în 

cea mai mare parte o facem toomai prin. îmboldul 

tendenţelor sociale, care sunt în noi. 

Aceste elemente comune sunt aşă de puternice 

în fiecare din noi, că partea, individuală apare dis- 

parentă. Aceasta, so manifestă mai vizibil în ma- 
rile crize. Pentruce ne. sacrificăm în . momentele 

grele? Pentru interesul nostru? Ne consacrăm viaţa 

unui înteres superior, unui ideal, care nu e ali- 

ceva, decât partea, socială, din noi. După cum sol- 
datul se sacrifică pe front, tot asemenea, orice 
acțiune altruistă din viaţa noastră de toate zilele,
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nu se face de noi pentru parta individuală din noi, 
dar pentru ceeace este comun şi social în noi. 

In felul acesta se poate spune că, între individ 
şi societate, ca o realitate de fapt, nu există o de- 
osebire netedă, cum pare la prima privire, când se 
constată, că există indivizi fizici alături unii de 
alţii, şi se deduce astfel, că societatea nu ar fi altceva 

„decât un conglomerat de indivizi. Societatea este 
în realitato mult mai mult decât atât, este ele- 
mentul care ne leagă în mod fundamental pe toţi 
laolaltă şi constitue în acelaș timp chiar partea, 
esenţială. a sufletului fiecăruia. din noi. 

Acesta, este şi înţelesul profund al cunoscutelor 
teorii solidariste, de, cari se aude așă, deseori vor- 
bindu-se în drept. Se.spune, că solariditatea: so- 
cială este aşă de mare, încât, tot, ceeace suntem, o 
datorăm societăţei. Aceasta însemnează toemai, că 
la fundamentul sufletului fiecăruia din noi este - 
elemențul social, 

S'ar putea spune, că în ficeare dintre noi 
irăeşte mai mult elementul social, decât; elementul 

“propriu zis individual, care apare numai sub 
forma, puţinului, pe care îl adaugă original fiecare 
dintre noi la ceeace avem social în sufletul nostru. 

A vorbi deci de un individ, care se opune colec- 
tivității, este aproapă un non sens, Interesul indi- 
vidual poate apare divergent în anumite momente, 

| dar realitatea, fundamentală este comună. 
- Se poate chiar spune, că, individul, ca „atare, 

apare ca o simplă abstracțiune,
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După această analiză se poate trece în mod na- 

toral dela partea sociologică astfel descrisă la 

punctul de vedere juridic. 
Nu se poate concepe statul, ca fiind în opoziţie 

cu individul, cum l-a conceput aşă zisa şcoală indi- 

vidualistă, căci ideia individului opus cu Statul, 

este lipsită de înţeles. Statul reprezentă întradevăr 

cecace este fundamentul în noi, societatea care 

trăeşte în noi. Ce reprezentă atunci juridiceşte in- 

dividul? În nici un caz nu ar puteă fi ceva opus, 

esențialmente, statului. | : 

Este adevărat însă, că pentru realizarea practică 

a scopurilor ei în dispoziţiunile de drept pozitiv co- 
comunitatea, juridică, statul, recunoaște fiecăruia, din 
noi, ca individvalitate juridică” distinctă, oarecari 

drepturi în contra ei. Drepturile fundamentale, 

pe care le recunoaşte în felul acesta, sunt așa nu- 

mitele libertăţi, cari sunt consacrate și de constitu- 

țiunea noastră şi sunt consacrate, sub o formă sau 

alta, în dreptul constituţional al tuturor ţărilor 

civilizate. Ele se mai numesc drepturi individuale, 

Spre a se ajunge la această concepție, s'a formu- 
lat în trecut o teorie, care a avut o mare utilitate 

la „vremea, ei, dar care astăzi apare ca complet de- 

păşită: este teoria drepturilor naturale ale omului. 

Ea s'a manifestat în mod practic, prin organizarea 

pe care revoluţiunea franceză a dat-o societăţei ju- 

ridice franceze. Inainte de revoluțiunea, franceză 

există atotputința monarhului, a regelui Fran-. 
ței, a cărui voinţă eră singurul isvor de drept, el
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fiind chiar deasupra legilor (regim arbitrar), spre 
deosebire: de concepțiunea, tradiţională engleză 
după care monarhul eră şi este şi el supus 
legilor . (regim legal). Faţă de această situațiune 
de fapt din Franţa (căci aşă apar teoriile, mai 
ales cele politice și juridice, ca o simplă reacțiune 

- în contra unei stări nedorite,) a-apărut. şcoala 
dreptului natural. - - | ” 

Ea se rezumă în ideia, că oamenii sau adunat 
laolaltă printr'un contract intervenit între ei, con- 
tractul. social, şi au constituit societatea; au trecut 
astfel, dintr'o stare „naturală“, în stare definitivă 
socială, civilă, în care îi vedem. Ei nu au renun- 
țat însă, prin aceasta, la anumite drepturi ale lor, 
cari prin urmare sunt primordiale. Aceste drepturi 
sunt „naturale“, pentrucă - sunt aceleaşi, cari au 
oparţinut; înainte de contractul social oamenilor şi 
pe baza cărora ei au făcut contractul social. Există 
astfel drepturi individuale ale omului, drepturi na- 
tarale, cari sunt anterioare statului, peste. cari el 
nu poate trece şi cari i se impun în mod funda- 

- mental. | E | 
Pe această, bază teoretică s'a constituit în de- . 

cursul veâcului din urmă, “aproape tot dreptul 
constituţional continental. Ea explică încă astăzi, 
aproape toate Constituţiunile din Europa, afară 
de cele noui de tot; în deosebi Constituţiunea 

„noastră este luată după Constituţiunea, belgiană - 
dela 1831, ea însăşi reflexul ideilor - din vremea 
aceia, în special a ideilor revoluţiunei franceze.
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Ar există, cu alte cuvinte, drepturi individuale, 

care se opun drepturilor statului, în continuu con- 

“flict unele cu altele, statul fiind în orice clipă obli- 

pat a respectă aceste drepturi individuale, ca 

drepturi naturale ale omului. 

Astăzi încă, această concepție trăeşte vie în 

conştiinţa publică franceză, la bâza întregului 

drept public. Există în Franţa chiar o Ligă a 

drepturilor omului'“, destinată să apere ori-unde 

aceste drepturi naturale şi are printre aderenţii săi 

pe membri cei mai de seamă ai lumei politice fran- 

ceze. 

Astăzi se vorbeşte de altfel și în comunitatea 

internaţională de drepturi naturale, acele ale naţiu- 

nilor, corespunzând drepturilor omului, se pre- . 

pară chiar din diferite locuri declaraţiuni ale drep- 

turilor : naţiunilor, asemenea vechilor declaraţiuni 

ale drepturilor omului. 

- Această, concepţiune a individului antagonist cu 

statul este ştiinţificeşte însă astăzi” complet depă- 

șită, chiar dacă subsistă în. " dreptul pozitiv, ca o 

„reacțiune în contra unor abuzuri ale autorităţei 

publice, în viaţa practică de. toate zilele. Nu se 

poate concepe individul în răsboi, prin voința lui, 

cu statul; nu se poate concepe individul în opo- 

ziţie cu societatea, din care face parte. Societatea 

din. contră şi deci statul, care este reprezentantul 

ei juridic, constitue materialul din care se ţese îv 

sufletul nostru realitatea fundamentală a fiecăruia 

din noi.
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Dar în organizarea juridică este necesar ca re- 

prezentanţii statului, să' poată fi uncori opriţi în . 
acţiunile lor, atunci când, în mod dăunător pentru 
statul însuși ar încercă, să aducă jigniri particula- 

rilor, Aceştia coustitue întradevăr prin fiinţa lor 
„comună însăși statul, după cum s'a arătat, şi astfel 
lovirea intereselor lor fundamentale ar fi o pri: 

mejdie pentru statul însuși. Deaceca dreptul pozi- 
tiv “public modern cuprinde un complex de norme 
prin care se organizează proteoţiunea, libertăţilor 

individuale, - ia 

Acesta, bste înţelesul libertăţilor publice, dar nu 

acela 'al unor drepturi naturale, quasi divine, care 

se opun statului. La fundamentul întregei orgu- 
nizaţiuni stă ideia, că statul este reprezentantul 

“comunităței tuturor indivizilor şi ca, atare repre- 
zentantul esenţial al fiinţei sociale a fiecăruia 
dintre noi. cc 

Există astfel în organizaţiunea pozitivă juri- 

dică, o organizaţiune de stat, care intră în contact 

prin diferitele ei ramuri cu fiecare dintre noi. 
Organizaţiunea de 'stat reprezentă comunitatea, ju- 

ridică a societăței respective, spre deosebire de 

" personalitatea fidcăruia din noi. Contactul dintre 

ea . şi particulari se constată în viaţa” de fiecare 
zi: fiecare dintre noi avem mereu a face cu auto- 
rităţile publice prin drepturile şi mai ales îndato- 

„iile continue ce avem faţă de ele. 

“In toate aceste cazuri se stabileso relaţiuni juri. 

dice.
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Când relaţiunea “juridică . se stabileşte între 

doi particulari, în actul individual pe care-l face 
de ex. A vânzând lui B un imobil, — Statul nu 
intervine decât cu dispoziţiuni generale legislative 
spre a consacra pe acești titulari particulari ai: 

drepturilor sau obligaţiunilor şi atunci ne aflăm 

în faţa unei relaţiuni de drept privat. Dar când 

intervine statul ca titular, când relaţiunea se sta- 

bilește între mai multe persoane, dintre care una 

e statul, aşă cum l-am descris, atunci ne aflăm în 

„faţa unei relaţiuni de drept public. 
In ce scop apare astfel statul? Statul, — 

după cum s'a spus, — este organul reprezentativ 

al constituţiei “juridice a, societăţii respective. 
EI o formulează astfel în norme juridice mai' mult 
sau mai puţin fixe, Aceste norme se impun fie- 

căruia din noi. Statul în felul acesta apare ca legis- 

lator și organizator al dreptului. | 

- Nici un particular, în sistemul actual de drept 

public, nu poate aveă o asemenea, . menire; din 

contră, noi ne supunem înjonețiunilor statului. 

Statul apare așă dar ca 'o realitate juridică 

distinctă, prin menirea și. acţiunea 'sa, planând 
asupra noastră şi dominându-ne. Statul areo 

_putere de comanâă; el formulează legi, cărora 

ne supunem, €l dă deciziuni executorii pe baza 
lepilor, el organizează sancţiuni, cari ne constrâng. 

|Această putere de comandă, de organizare şi de 
|realizare a dreptului este esenţialul a ceeace numim 

! suveranitatea statului. 

Ai 
i 
i 

i 
i 
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Statul asttel organizat are prin urmare un drept 

şi .o natură. proprie al lui. Particularii nu pot să 

organizeze dreptul în mod obligatoriu, să-l formu- 

leze şi să-l realizeze. 

"Statul însă spre a împlini misiunea aceasta, are 

nevoie de o serie de instituțiuni și acestea sunt 

instituțiunile do drept public. Aceste instituțiuni 

sunt conduse, administrate, de indivizi pe care-i 

numim funcţionari sau oameni politici, miniștri, 

şefi de departamente. Aceşti indivizi trebue să 
aibă în vedere numai interesele statului; în func- 

ţiunile lor ei nu lucrează ca indivizi, ci ca repre- 

zentanţi ai comunităţei juridice, pe care o numim 

stat, în vederea, . „bunului mers al serviiilor pu- 

blice. 

Tată dar un criteriu de deosebire care apare 

” între relaţiunile de drept public şi cele de drept 
privat. Aturci când statul se manifestă ca subiect 

activ sau pasiv cu caracterul său de autoritate, 

care- în mod esențial organizează şi aplică dreptul, 
într'o relațiune.de drept, atunci ne aflăm în faţa 

unei relaţiuni de drept public, Atunci când statul 
găseşte de cuviinţă să nu apară astfel, ne aflăm în 
faţa unei relaţiuni de drept privat. Când cu alte cu- 
vinte titularul unui drept sau a unei obligaţiuni 
este o autoritate publică, lucrând în înţelesul arătat, 
atunci e vorba de o dispoziţiune de drept public; 

când însă drepturi s au “obligaţiuni se recunosc 
unui particular sau chiar unei instituţiuni de stat, 

- dar numai ca o aplicaţiune a dreptului. existent şi
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nu cu pretenţiunea de a-l creă sau organiză, acele 

drepiuri sau obligaţiuni sunt de drept privat 1). 

Statul nu. intervine dealtfel ca titular al prero- 

gativei sale de a creă și organiza dreptul de cât 

„relativ rar, atunci când este de o utilitate mare 

pentru comunitate. Aceasta e o chestiune de apre- 

ciere, | 
Să se presupună.spre pildă o infracţiune oare- 

care, care se pedepseşte de codul penal. Statul în 

cazul acesta intervine direci, sub formă de dispoziți- 
uni penale și proclamă formal, că un asasinat, de 

exemplu, are o așă de mare însemnătate, încât nu-l 

poate lăsă nepăsător, lovind în însăşi comunitatea 

juridică. Statul în felul acesta își arogă prin lege 

dreptul de a urmări pe toţi delicvenţii la legea 
penală; şi 'o face prin mijlocirea, organelor deter. 

minate la noi de codul de procedură penală. 

Intervin astfel sancţiunile penale, pedepsele care 

se prescriu de legea: penală.: Dar statul” nu inter- 

vine în toate” cazurile: de felul acesta, ci numai 
atunci 'când infracţiunea are o așă mare însemnă- 

1) „Cele mai multe raporturi de drept privat privesc şi 
interesul colectiv al societăței și raporturile de drept publie 
privesc şi interesele private. Normele de drept privat sunt 
în principiu de ordine publică, pentrucă sunt stabilite în 

* vederea unui scop obștese. de siguranță, de organizare și de - 
pace socială. Deosebirea dintre drept. privat şi drept publice 

„nu priveşte deci natura intereselor care sunt în joc, ei natura 
raporturilor care se leagă; pe de o parte raport de la în-. 
divid la individ, pe de altă parte raport dintre individ, 
privit ca nn mădular al societății si societatea, însăși, re- 
prezentată prin organele sale”. (Mateiu Cantacuzino, Elomen- 
tele dreptului civil, pg. 17). " : - 
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tate, încât s'a crezut. necesar să se legifereze 

asupra ci.. Se 

Infracţiuni de . aceeași natură ca unele in- -* 

fracțiuni penale, se comit ' zilnic foarte multe. 

Dolul civil; frauda civilă, reaua credinţă, care se 

pund așă da des în relaţiunile private, sunt exact 

de aceeaş natură ca şi unele infracţiuni care se 

pedepsesc de legislaţiunca, penală.. Frauda civilă 

însă nu este pedepsită de stat ca atare, ci este lăsat 

la 'aprecierea părții: să intervină, pe cale civilă şi 

să urmărească pe acela care a lezat-o. | 

„Statul câ autoritate apare în relaţiunile de drept 

public de cele mai niulte ori în mod evident, cum 

este ori de câte 'ori ne aflăm în faţa unei reguli 

de 'drept constituţional şi în faţa, regulilor obicinuite 

de drept administrativ. Interesul statului se înves- 

teşte astfel cu o formă, pe care.0o numim relaţiune 

juridică de drept publi, pentrucă titularul activ 

al dreptului este statul. 

Tm aceste cazuri interesul statului este aşă de 

important, încât să fie exprimat înt''o forn ă ju- 

ridică, în care “statul ca autoritate, izvor al drep- 

talui, apare ca titular al relaţiunii juridice. 

Dar câteodată “ statul apare sub o formă mai 

ascunsă. De pildă, în interdicţiunea, care există, în 

dreplul civil de a încheiă acte. contrare ordinei 

publice și bunelor moravuri. Aceste acte sau con- 

__vențiuni sunt nule. Aci statul nu  întervine în 

“mod direket, ci sub formă sancţiunei” de nulitate, 

„aplicabilă 'de instanţele, judiciare. Este evident: că
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aci statul a intervenit şi anume prin organele sale 
judiciare; el a socotit, că o asemenea convenţiune a- 
tinge interesele sale și deci opreşte să fie menţinută. 

Invers, sunt cazuri când statul apare titular al 
unor relaţiuni de drept, care nu sunt relaţiuni de 
drept public, ci relaţiuni de drept privat, Statul 
are avere, moşii, instituţiuni industriale ș. a. m. d. 
Această avere este constituită uneori ca domeniu 
privat al statului în dreptul nostru administrativ. 
Statul așă dar, are bunuri faţă de cari, în rela- 
iunile cu particulari este socotit la fel cu parti- 
cularii. In aceste relaţiuni nu intervine dreptul 
lui de a legiferă, de a organiză dreptul şi. de a-l 
aplică. In aceste relaţiuni intervine statul pur şi : 
simplu pe acelaş plan întocmai cu particularul, iar 
nu comandând particularului sau în legătură cu 

„dreptul lui a-i comandă. Referitor la patrimoniul. 
privat, statul, cel puţin în concepţia noastră de drept 
public, poate să facă acte de gestiune, ca. şi .par- 
ticularii,: dând naştere la, relaţiuni de drept 
privat: de exemplu el poate să-și arendeze o moşie. 
In acest caz arendaşul are aceleași drepturi faţă de 

stat, pe care le-ar aveă faţă de orice alt proprietar. 
De ce aceste relaţiuni nu au fost consacrate de 

lege ca relaţiuni de drept public, ci au fost lăsate 
în domeniul dreptului privat? Pentrucă legiuitorul 
a socotit, că nu ating suficient interesele comunității 
juridice reprezentată prin stat cu puterea lui de co: 
mandament, cu suveranitatea lui, pentru a i se 
aplică, regulele speciale ale dreptului public. 

 



DIVIZIUNILE GENERALĂ ALE DREPTULUI 125 

Numai cu înţelesul ce s'a dat astfel ideii de au- 

toritate publică se poate ajunge spre o înţelegere 

a deosebirei dintre dreptul public și dreptul 

privat *). 

1) Jurisprudenţa franceză a făcut o interesantă aplicare 
a acestor idei. Revoluţiunea franceză consacrase, pe baza 
principiului separaţiunei puterilor, ideia că tribunalele judi- 
ciare nu pot sub nici o formă judecă actele organelor admi- 
nistrative, Curând a venit însă o reacțiune în contra unei 
asemenea exagerări. Merlin și Pansey arată, că nu poate fi 
vorba decât de actele autorităței administrative făcute în 
interes general; Tribunalele judiciare ar fi competente să 
judece tot ce e referitor la domeniul privat. În urmă, La- 
ferritre a făcut cunoscuta distincție între actele administra- 
tive de autoritate şi cele de gestiune, distincție pe care a 
adoptat-o jurisprudența franceză şi care a fost consacrată 
la noi prin text scria în Constituţieşi în legea Contenciosului 
administrativ. Astăzi însă această distincție e părăsită de ju- 
xisprudenţa franceză, dovedindu-se tot mai mult că există 
acte de funcţionarea lo serviciilor publice, — cari, ea atare 
sunt acte pur administrative și prin urmare, după concepția 
franceză, de competenţa tribunalelor administrative și nu 
acelor! judiciare, — care nu sunt acte de autoritate, Azi 
competenţa tribunalelor administrative în Franţa se întinde 

„asupra tuturor „litigiilor care se nasc eu prilejul fancţionărei 
serviciilor publice“, cum zice H. Berthtlemy, ele fiind apre- 
ciate din 'acest punt de vedere dela caz la caz; tribunalele 
judiciare rămân astfel competente numai pentru contesta- 
țiunile relative la domeniul prirat al Statalui,- judeţelor şi 
comunelor, precum și pentru actele, care nu au de obiect 
organizarea unui serviciu public“, 

Est important de observat, ca jurisprudenţa, neavând a 
face o operă teoretică, ci una practică, lasă în competența 
tribunalelor judiciare toata litigiile care au de obiect aplicarea 

normelor de drept public cuprinse în mod obicinult în drep- 

tul privat, cum sunt spre ex. cele referitoare la ordinea pu- 
blică şi bunele moravuri. Legislaţia civilă dă întradevăr în 

- competența tribunalelor judiciare aceste litigii. Tot asemenea 
“legislaţia penală organizează instanţe proprii de -judecată, 
care în parte nu sunt decât cele obișnuite judiciare.
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Asupra acestei chestiuni s'a scris mult și au fost 

discuțiuni mari; - 

Există în privinţa aceasta o concepţie clasică, 

corespunzând cu cele ce am spus, pornită 

mai ales dela Revoluţiunea franceză și formu- 

lată în construcţiune juridică de şcoala germană 

contemporană de autori ca Gerber, Gierke, Olto 

Meyer, Rehm, Laband, Jelinek, Kelsen, şi 

chiar Jhering. In Franţa, această concepție a fost 

deasemenea; îmbrăţișată de mulți autori. Astfel sunt 

Esmein, Ferdinand Larnaude și alţii. In Italia 

putem cită un Orlando, Salandra, ete. 

"La noi în ţară problema a fost tratată de d-nii | 

Constantin Dissescu, Paul Negulescu, Anibal 'Teo- 
dorescu, Maici Cantacuzino, ete. 

Ea a fost discutată în timpul din urmă într'o 

broșură interesantă de profesorul dela Cluj Romu- 
lus Boilă 1). Domnul Boilă ajunge la, concluziunea, 

"că nu există o deosebire esânţială între dreptul pu- 
blic și derptul privat, că întregul drept şade aşe- 

zat, ca pe o coloană fundamentală, pe organizarea 

statului şi ca atare singura deosebire între ramu- 
rile sale se face, după cum se ocupă de un obiect 

sau de alt obiect, Am aveă prin urmare, dreptu! . 

care. se ocupă de organizaţiunea constituțională, cel 
„care se ocrmpă de serviciile publice (dreptul: admi- 

nistrativ), dreptul care se ocupă de familie (drep- 

1) Romulus Boilă, Diviziunea dreptului publie și privat 
(Cluj, 1 1923). : Ă 
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tul familiar), dreptul care se ocupă de obligaţiuni, 

(dreptul obligaţiunilor), dreptul care se ocupă de 

contracte (dreptul contractelor), dreptul care se 

ocupă de comerț (dreptul comercial), ş. a. m. d. 

'Trebue să spunem, că această tendenţă se mani- 

festă în genere în universităţile germane. 

e) Lton Duguit 

In Franţa Lton Duguit, marele reprezentant al 

așă zisei şcoli pozitive, solidariste și sociologice, 

emite o concepţie originală, ca o reacțiune în contra 

şcolilor clasice. : 

EI observă imposibilitatea de a se constată, după 

metoda, pozitivă, că statul .este o persoană; nu se 

poate contestă deasemenea, că are un drept de su- 

veranitate, adică un drept de a comandă asupra 

particularilor. Şcoala așă zisă germană susține, că 

toate drepturile cari se acordă indivizilor, se acordă 

prin însăşi voinţa statului, ca o autolimitare a com- 

petenţei lui. Statul a tot puternic octroiază singur 

oarecari drepturi cetățenilor. Duguit, este foarte 

impresionat de posibilitatea, abuzurilor, pe care con- 

Sacrarea 'juridică a atot-puterniciei statului poate so 

favorizeze. - ” 

Duguit, ca metodă, porneşte dela fapte concrete, 

“spre a vedeă în ce consistă existenţa, statului. 

Nu avem astfel fața noastră în ' obser- 

“vaţiunea pozitivă docăt indivizii, oamenii. Unii 

dintre "aceşti oameni sunt guvernați,. alții sunt
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guvernanţi şi aci e marea deosebire între unii 
şi alţii. Cei guvernaţi trebuie să se supună 

„ înjoncţiunilor guvernanţilor. Guvernanţii nu au un 
drept al lor propriu, pentrucă sunt oameni ca şi noi, 
au însă datoria să se supună regulelor pe cari rolul 
lor în mod normal le impune; trebuie să se supună 
cu alte cuvinte principiilor, cari decurg din faptul 
solidarităţii sociale cari ne leagă şi care se constată 
prin observaţiune directă, 

Deosebirea între dreptul public şi dreptul privat 

se reduce astfel numai la aceea că în materie de 

drept public nu există sancțiuni, pe când în materie 

de drept privat există sancțiuni. | 

Guvernaţilor li se aplică forţa organizată de gu- 
vernanți. Dar forţa organizată de stat, stă la dispo- 
zăţia guvernanţilor. Ca atare nu se poate înțelege 
că ei ar aplica-o în contra lor înşi-le. Forţa organi- 
zată ile stat sub formă de sancţiune 'se aplică aşă 

dar numai relaţiunilor din dreptul privat, iar nu 
relaţiunilor de drept public. 

Pentru Duguit aceasta ar fi deosebirea esenţială 
dintre dreptul public şi dreptul privat, întrucât 
ambele se întemeiază deopotrivă pe solidaritatea, 
socială. 

„d) Maurice Hauriou 

O altă concepţiune tot -pozitivistă sociologică este 
a profesorului francez” Hauriou. Acesta combate 
pe Duguit, dar “nu. se . raliază nici el concepțiunii 
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clasice a dreptului de comandă şi de suveranitate a 
statului, , 

Personalitatea statului pe care Duguit o izg0- 
neșie din dreptul public, nu trebuie căutată nici la 
începuturile dreptului public și nu trebuie nici îz- 
gonită. Ea, este scopul dreptului public, căci dreptul 

“publice organică iactitițiuai ari e se” nasc, cresa 
în istorie, evoluează, se agregează între ele într'un 
tot, constituind ficeare o tendenţă reală şi câf, mai 
puternică, spre formarea unei personalităţi corpora- 

“tive, a unei personalităţi juridice distincte, legân- 
du-se apoi între ele într'o organizațiune complexă 
și unitară care este: aceia a statului. Concepţiunea 
este foarte interesantă Şi, ca și a lui Duzgmuit, tre- 
bue reţinută. 

Instituţiunile de drept public se deosibese însă 
de instituţiunile private prin aceia că ele urmăresc 
interesul public şi nu cel privat material. Individul 
din contră ca particular când urmărește satisfacerea 
intereselor lui proprii, în toate relaţiunile juridice 
de drept privat, se referă la patrimoniul său, la 
bogăţia materială: a persoanelor private. 

„ Dreptul privat, zice astfel Hauriou cu drept cu- 
vânt, studiază modul cum noi putem să ne satisfa- 
cem nevoile materiale prin câştigarea unor valori 
materiale, a unor bunuri. Omul în viaţa lui privată, 
trăeşte în familie, acolo își satisface nevoile vi 
private; el caută mijlocul de a ajunge la o viaţă 

„cât mai plăcută individuală în şi pentru familie, 
de a câştigă astfel uri patrimoniu cât mai întins de 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII. — 9
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bunuri materiale. Iată de ce dreptul privat, după 

Hauriou, se ocupă de familie şi de bunurile mate- 

riale, de modul cum omul le câștigă, le pierde, sau 

poate să le sporească: „se „oreazăi asttol-yregimul 

civil. _ 
„Dreptul public nu are această tendenţă şi servi: 

ciul public se caracterizează prin aceasta că are de 

scop interesele comune superioare. Deosebirea, este Scop interesele COMO St 
esențială. Serviciul public nu este făcut în primul - 

rând pentru câştig. O societate particulară, o in- 

stituţie particulară, o bancă, este făcută cu scopul 

unic de a, da un câştig material. Serviciul publie 

nu are de scop aceasta. Scopul lui lucrativ nu există, 

sau trece pe al doilea plan. Scopul serviciului public 

este permanenta lui funcţionăre în ințeresul .nu al 

unuia săi al altuia, dar deopotrivă, pentru toți în- 

tr trun interes superior. o! obştese. 

Multe aplicaţiuni se pot face acestei idei fecunde. 

Fiecare, spre pildă, poate. încheiă un contract cum 

vrea, după normele dreptului privat, când e vorba de 

câștigul lui propriu. Intr'un contract de drept pu- 

plic nu sunt libere părţile să încheie convenţiuni cu 

clauzele pe care le cred de cuviinţă. De exemplu, nu 

'mirea unui funcționar apare ca o convenţiune între 

- stat şi un particular. Este însă o convenţiune de drept 

public, pentrucă interesează mersul serviciului pu- 

blie, care trebue să fie permanent şi eficace; pen- 

tru a asigură acest bun mers al serviciului public, 

nu poate-nici statul, nici particularul .să modi- 

fice de ex. dispoziţiunile referitoare la retribuţiune, 
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s'o mărească, sau s'o micşoreze, sau să modifice 
condiţiunile în care funcţionarul va exercită, atri- 
buţiunile sale. Spre a, se accentuă această idee se 
spune chiar de foarte mulţi autori moderni, că aci 
nici nu este vorba, nici chiar de o convenţiune. 

Ca concluziune, dacă ne gândim la obiectul drep- 
tului public și la obiectul dreptului privat, 
S'ar . putei spune, că, în  lineamenie gene- 
rale, dreptul privat ar aveă de obiect satisface- 
rea, intereselor materiale ale fiecăruia din noi, pe 
“când dreptul public ar aveă de obiect; interesele ae - obşteşti, cari în cea mai mare măsură sunt interesele 
morale ale noastre, pentrucă interesele noastre mo- 
rale sunţ, prin esență. comune tuturor, sunt chiar 
interesele societăţii respective. In acest sens statul „ în ma me 
ca autoritate publică apare ca titulăr; formal sau 
ascuns, al relaţiunilor de drept public. Dreptul pu- 
blie organizează şi pune în funcţiune prin urmare 
puterile statului şi toate serviciile publice; el con- 
sacră astfel posibilitatea unui: regim civil, astfel 
încât fiecare dintre noi, să ne urmărim viaţa pe 

"căile pe cari le credem de cuviinţă, în conformitate 
cu idealul moral, care este idealul moral al soci- 

"etății respective,



III. PRINCIPIILE ŞI CUPRINSUL RATIURILOR 
DREPTULUI 

Tabloul subdiviziunilor dreptului şi al . 
ştiinţelor ajutătoare 

Dreptul se poate împărţi aşă dar în drept pu- 

blie și în drept privat; dar fiecare din aceste două 
mari ramuri are subdiviziunile sale. 

Combinându-le cu împărțirea dreptului în interu 

și extern, am puteă aveă următorul tablou: 

Dreplul public întrucât este extern se numește 
ş 

are de obiect raporturile statelor între ele. _ pi 

Dreptul public întrucât este: întern are la rândul 

„său mai multe ramuri după obiectele pe cari le sta- 

diază. 

Avem astfel, în fruntea dreptului public, drep- 

tul public general. 

„Apoi dreptul constituțional studiază dreptu- 

rile fundamentale. pe care indivizii le au faţă de 

puterea, statului, pe de o parte, şi, pe de altă parte, 

organizarea, puterilor în stat; dreptul constituţional 

în acest înţeles stabilește cadrele mari generale ale 

iai 
drept. internaţional public, sau dreptul ginţilor, și. iu 

7 
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organizării de stat și se poate spune că el este fun- 
damentul întregului drept intern. 

Dreptul administrativ pune în lucrare principiile 
fixate de dreptul constituţional, prin aşă zisele ser- 
vicii publice, în diferitele forme în cari ele apar în 
organizarea de stat, 

Dar mai sunt și alte ramuri ale dreptul publi 
intern. 

Astfel este dreptul penal care se ocupă de intra: 
țiuni şi de pedepse, adică de sancţiunile penale. 
Faptele numite infracţiuni sunt arătate de lege; 
ele sunt așă de grave, în cât societatea în general 

"se simte lezată şi deaceea, în afară de reparaţi- 
unile civile cari se datorese celui lezat printr'o des- 
păgubire civilă în bani, se mai aplică vinovatului 
şi o pedeapsă penală. | 

Altă ramură a dreptului public intern este, în 
total sau în parte, procedura civilă sau orice altă 
procedură în general, căci. există . o ' procedură co- 
mercială, cum este și o procedură penală, ete. In 

„principiu fiecare ramură de drept poate să aibă pro- 
cedura respectivă. Procedura are de obiect organi- 
zarea instanţelor judecătoreşti, pe de o parte, şi 

modul de exercitare al acţiunilor în faţa instanţelor 

judecătoreşti, pe de altă parte. Organizarea instan- 
țelor judecătoreşti aparţine incontestabil dreptului 

public. Modul în care se exercită acţiunile în jude- 

„cată, după unii, aparţine mai mult, dreptului privat; 
este însă probabil că şi el aparţine dreptului public: 
căile de a acţionă după o. formă sau alta, nu sant
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într'adevăr lăsate la facultatea oricărui particular, 

ci statul cu interesele lui superioare intervine şi 
impune în -vedărea ordinei generale anumite norme 

şi în această privință. 
Dreptul privat extern sub numele obişnuit de 

drept internaţional privat, studiază raporturile 

dintre particularii cari aparţin unor state deosebite, 

Un francez de pildă se duce în Anglia și contrac- 
tează acolo o căsătorie. Intrebarea care se pune, este 

de a şti cari legi se aplică, căci legea engleză cste 

deseori cu totul alta, decât; legea .: franceză. 

Dreptul internaţional privat aparţine după cei mai 

mulţi - autori. „dreptului... privat; sunt ..însă...au- ........ 
tori cari susțin, că dreptul internaţional privat a- 

- parţine în întregime dreptului public. Se spune 
anume, că, în ultima, analiză, este vorba de drepturile 

respective ale statelor, drepturi cari stau la baza 
drepturilor particularilor, care sunt cetăţeni ai: a- 

cestor state. : Problema se reduce în ultimă analiză 

_ la a'ști, cari sunt drepturile statelor în relaţiunile 

lor respective, ceeace înseamnă o problemă de drept 

“ internaţional public, de drept al ginţilor. 

+- Dreptul. privat intern are şi el mai multe ramuri. 

In general se ocupă, după tradiționala concepție în . 

-această privinţă de două lucruri: de organizarea fa- 
_milici pe de o parte şi de interesele patrimoniale, 

de interesele transformabile -în bani,: pe: de -altă 

parte. Cu alte cuvinte, dreptul privat are mai ales 
„de obiect interesele noastre materiale, băneşti. 

: Dreptul privat este şi el de mai multe teturi,: 
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Mai întâiu dreptul privat este constituit de dreptul 
civil. Dreptul civil este dreptul comun în această 
privinţă. Aceasta însemnează, că ori de câte ori o 
altă lege nu derogă, se aplică principiile dreptului 
civil și deaceea în dreptul civil aflăm toate prin- 
cipiile fundamentale ale dreptului privat. | 

Întrucât însă dreptul privat se. aplică unor îm- 

„_prejurări speciale, poate fi ocaziunea unui drept 

special. Spre pildă, în materie comercială s'a simţit 
nevoie unei regulamentări speciale, care să deroge 
dela principiile generale ale dreptului civil; 
acestea din urmă rămân a se aplică. în materie co- 
mercială. numai atunci când legea comercială nu - 
dispune altfel. In chipul acesta s'a. constituit un 

drept comercial, aplicabil la comerţ. 

Inăuntrul dreptului comercial există tot astfel o 

ramură card se aplică la comerțul terestru şi o 
alta, extrem de importantă mai ales pentru ţările 

cu comerţ maritim desvoltat, numită drept 'mari- 
tim. - Pa 

Dar nu numai comerţul constitue un obiect aparte, 
care a adus necesitatea unei legislaţiuni deosebite. 
Sunt şi- alte ramuri în condiţiunile acestea. Printre 

ele trebuie să menţionăm legislaţia agrară. Agri- 

„cultura ea însăşi prin împrejurările ei speciale a 

adus nevoia unei regulamentări . speciale; în deosebi 
la noi în ţară se știe, că avem o întreagă legislaţie 
agrară foarte originală; ea se confundă însă foarte 

deseori cu dreptul public, întrucât atinge interese 
superioare de organizaţiune politică și socială,
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Tot asemene» ; industria are un drept alei, 

dreptul industrial, care în ţările desvoltate din. 

punctul de vedere industrial are o importanță deo- 
sebită, spre a, regulamentă raporturile speciale ale 

industriei. | 

Toate aceste ramuri ale dreptului nu sunt alt- 

ceva decât dreptul pozitiv al societăţei noastre, ele 

" constituese dreptul care se aplică nouă la un mo- 

ment dat. Dreptul nu este însă numai dreptul 

nostru pozitiv. Un jurist trebue să cunoască .nu 

numai dreptul care se aplică în societatea lui la - 
un moment dat, ci trebue să cunoască și dreptul 

care se aplică şi.în alte părţi. Aceasta este condi- 

țiunea, unei cunoştinţe ştiințitice;. juristul nu este 

numai un pradtician, ci trebuie să fie şi un om 

de ştiinţă; cu totul altele sunt perspectivele inte- 

lectuale, care se deschid în faţa juristului, când | 

cunoaște 'şi legislaţiile din alte părţi, decât atunci: 

când cunoştinţele sale se mărginese -numai la le- 

gislaţia unei singure ţări. Numai cu condiţiunea 

aceasta ajunge a-și” da seama de relativitatea con-" 

cepțiilor juridice și a legislaţiunilor. Există astfel 

pe lângă studiul dreptului pozitiv din ţara res-. 

peetivă, şi un studiu care se numește al legislaţiu- 

ei comparate, de o deosebită importanță ştăinţi- 

fică, PE 

Tot asemenea trebue studiată şi evoluţiunea 

trecută a dreptului, pentrucă „natura non facit 

saltus'* și în desvoltarea istorică a societăţilor tot- 
deauna, o înstituţiune are rădăcini adânci în insti- 
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tuțiunile trecute. Deaceca juristul trebuie să cu- 

noască şi îstoria dreplulăi, şi nu numai al unui 

„popor. 

Juristul trebue astfel să cunoască tabloul general 

al evoluţiunei dreptului în diferitele civilizaţiuni 

ale lumii. Numai atunci poate să se spună, că în- 

tmadevăr cunoaşte dreptul şi: poate să-l studieze 

din punct de vedere ştiinţific, iar nu empiric, în 

vederea unei aplicațiuni practice la un moment 

dat, Numai o asemenea cunoștință poate sta dealt- 

“fel şi la baza unei legiferări. 

In afară de aceste discipline fundamentale care 

constituesc ramuri ale şțiinței: dreptului, mai sunt 
ştiinţe şi discipline ajutătoare, fără de cari o Cunoş- 

tinţă serioasă şi adâncită a, dreptului, nici nu se. . 

poate concepe. 

Astfel, nu numai istoria dreptului, dar istoria 

în general, trebuie cunoscută de jurist. A. cunoaşte 

o instituţiune juridică, fără a cunoaște împrejură- 

rile istorice din care a ieşit, este un non sens. Așă 

dar, istoria generală și în special istoria naţională 

constitue o ştiinţă ajutătoare indispensabilă juris- 

tului. * | 
„Dar aceasta nu este încă suficient. Istoria, înfă- 

țişează evoluţiunea . de fapt a omenirii. Există 

însă o ştiinţă, care încearcă să degajeze legi din 

faptele sociale prezente şi trecute, sociologia. A 

” face drept fără sociologie, nu poate să aibă înţeles. 

"Prin urmare sociologia şi toate ştiinţele sociale 

sunt discipline ajutătoare, indispensabile dreptului.
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Printre aceste ştiinţe ajutătoare este şi ştiinţa eco- 
nomiei politice, ştiinţa finanţelor, precum şi ştiinţa 
politică, ele nefiind totuși, decât numai verige- 
dintr'un, complex. mult mai vast, Deaceea, se şi 
susține cu multă aparență de dreptate, că faculta- 
tea de drept trebue, într'o 'organizare științifică, 
să se transforme într'o facultate a ştiinţelor sociale 
în genere, - 
Nu numai atât; când cineva. face drept, + nu e 

suficient să cunoască numai faptele şi legile ştiin- 
-_ţifice, care se aplică acelor fapte, trebuie să cu- 
noască și metodele respective şi deaceea logica 
este o ştiinţă ajutătoare indispensabilă a dreptului, 

Deasemenea, în legătură cu logica, chiar filozofia” 
generală. In universitățile din Germania, facul- 

“tatea de drept este în strânsă legătură cu: studiul 

- filozofiei. | , 

Mai sunt ŞI alte discipline mai puţin importante, 
dar totuși cu însemnătatea lor în-studiul dreptu- - 

"ui. Astfel este medicina legală, studiul expertizei - 
grafice şi al grafologiei,. astfel în fine este studiul 
criminalilor, al infractorilor, 'criminologia şi  socio- 
logia penală, adică studiul cauzelor cari aduc într'o 
societate infracțiunile şi mijloacele de prevenire. 
- Sunt facultăţi în străinătate, unde multe dia 
aceste cursuri apar la drept, altele, unde dacă nu. 
apar la drept, apar sub forma de cursuri comune 
obligatorii la: mai multe facultăţi. Este de dorit | 
ca într'o viitoare organizare -a facultăţii. noastre 
de drept, lăsându-se, poate, de o parte anumite 
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aprofundări cari nu 'sunt de un mare folos imediat 

pentru studentul în drept, să se introducă cât mai 

multe din aceste științe, fie în mod direct, ca cursuri 

la această facultate, fie în mod indirect ca cursuri 

comune cu celelalte facultăţi. | 

S'a arătat astfel.tabloul științelor care alcătuesc 

laolaltă întrun tot grandios știința dreptului. Ne 

propunem acun, spre a face mai bine înţeles pentru 

începători ideile' pe-cari voim a le desvoltă, să luăm 

dintre. ramurild dreptului “pozitiv pe fiecare în" 

+ parte, să arătăm ce: cuprinde şi să-i degajăm 

totodată principiile. |



_A. DREPTUL PUBLIC 
1. Principiile şi cuprinsul dreptului 

constituţional -- 

. 

„Dreptul constituţional, după cum s'a arătai, 

studiază de o parte drepturile individuale, adică li- 

bertățile publice şi de alta organizarea suverani- 
tăței, a puterilor în stat, 

Ce sunt drepturile individuale? "Ce sunt liber- 

tăţile publice, egalitatea. constituţională,- întangibi- 

litatea proprictăţei, libertarea materială a persoanei, 

“securitatea, ei, dreptul de locomoţiune şi de a face 

comerţ, libertatea conștiinței, a gândirei, a presei, 

“a reuniunei, a învățământului, a asociațiunei, 
dreptul de petiție, ete? Po ce idee se întemeiază ele? 

„Atât în legislaţiunea noastră cât şi în majori- 
tatea legislaţinnilor de astăzi de pe continent ele 

îşi au izvorul în Declaraţiunile dreptului omului, 

din timpul Revoluţiunei frunceze; aceste Declara- 

țiuni, ele înşilă, sunt rezultatele unei întregi şcoli - 

de filozofie a dreptului, numită școala dreptului 
„natural, precum şi al unei evoluțiuni istorice care 

își are izvorul în drepturile feudale şi chiar în apa- 

riția creştinismului. | | 

În sensul concepțiunilor școlii dreptului natural 

cari trăese încă vii în conştiinţa practicei juridice, 
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omul are anumite drepturi primordiale peste care 

statul nu poate trece. S'a arătat mai sus în ce 

sens ele există. Constituţiile în general, ca legisla- 

țiune pozitivă, consacră. aceste drepturi cari -pla- 

ncază peste oricare alte instituțiuni juridice. -* 
Astăzi, în ştiinţa dreptului constituţional, dacă 

nu în practica lui, concepțiunile însă s'au 

schimbat. 
Rovoluţiunea franceză eră întemeiată pe con- 

cepțiunea individualistă, ca reacțiune, în contra 

puterii absolute a monarhului din timpul regali- 

tăței franceză. Statul monarhic și în deosebi cel . 

francez! dinainte . de revoluţiunea cea mare eră - 

constituit ca o unitate puternică atotstăpânitoare 
asupra, indivizilor; eră întemeiat încă şi pe o sumă 
de înstituţiuni: de drept public, încadrate în forme 

rigide de drept, ca colectivităţi de drept public, 

cum erau corporaţiunile și organizările provinciale, 
resturi ale vremurilor medievale.  Revoluţiunea 

franceză a avut să taie complet firul legăturilor 

cu trecutul și nu a recunoscut decât două realități 

„aceia a statului a tot . putinte, ca reprezentant al 

poporului, moştenitor al drepturilor regalităţei, — 

căci drepturile suveranului francez sunt trecute 

asupra, aceeace se numește poporul, suveranitalea 

naţională aparţinând în sensul ăcesta poporului 

personificat, — și pe de altă parte indivizii cari 

“compun "poporul. Intre aceste două extreme, Revo- 

luţiunea franceză a căutat să nimicească toate 

treptele intermediare, toate prupările din stat;
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statul apare astfel, pe de o parte, ca o putere atot- 

stăpânitoare, pe de altă parte, ca o pulbere de 

indivizi 

. Cadrele acestei concepţiuni î însă au fost sparte de 

viaţa reală; căci, îndată ce timpurile moderne s'au 

organizat pe noua bază industrială și. în special 

îndată co ceeace se numește capitalism s'a așezat - 

mai mult în lumea civilizată, s'a văzut, că gru- 

pările oamenilor joacă un rol de o deosebită im- 
portanță. Asociațiunile dintrd indivizi sunt câte- 
odată mai importante decât indivizii însăşi; expli- 
caţiunea, acestui fapt se află în; desvoltările prece- 

dente, când s'a arătat în ce sens individul este 

raai mult o abstracţiune, iar  colectivitatea este o 

realitate 1). De 
„Viaţa reală socială nici nu a vrut să ştie de 

limitele teoriilor artificiale juridice și astăzi ştiinţa 
dreptului se găseşte în faţa acestui fapt, pe_care 

nu-l poate ignoră. | 

: De aci au rezultat noui concepțiuni mari în ma- 

torie de drept constituţional, congepţiuni care în- 

cearcă, — unele : mai reușite, altele: mai puţin 

reușite, — să înlocuiască concepţiunea. clasică in- 
dividualistă cu una socială. Cu un cuvânt aceste 
'concepţiuni noui se pot rezumă în ideia solidari- 

tăței sociale. + 

La baza dreptului constituţional nu se mai puno 

ideia dreptului individual conform căreia indivizii 

:2) II-I1-3-b.. 
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se asociază între ci, lăsând şi anumite drepturi 
statului; la baza întregului drept şi în special a 
dreptului constituţional ar sta faptul, că, între noi 

toți, există o legătură de solidaritate, care este tot 

ce avem mai bun în noi şi care e o realitate adâncă 

a fiecăruia dintre noi. Cu alte cuvinte, ar sta 

însăși realităţile sociale. E 
“Ideea solidaristă în acest înţeles, contrar cu 

ideea, individualistă a, Revoluţiunei franceze, este 

astăzi aceia care în lineamente generale domină 

sub diferite. forme concepţiunile științifice în ma- 
tzrie da drept constituţional. Solidaritatea socială, 
căro se impune. .ca o constatare de fapt,. duce la 

transformarea, întregei concepţiuni clasice de drept. 

In noua concepțiune nu mai există o opoziţiune 

Stat-individ, ci o legătură care-i topeşte laolaltă. 

.Ba chiar se poate afirma, că, după cum întreaga 

construcțiune juridică a statului, cu toate drepturile 

şi obligaţiunile lui se poate face pornind dela .în- 

divizii care-l compun, cu drepturile lor, tot astfel 

teoria drepturilor indivizilor se poate întemeia și 
construi pe baza . concepțiunei juridice ce avem 
despre stat. Ideia de 'stat și ideea de individ sunt 
corelative, două feţe deosebite ale unei, aceleiași 

realități: . E ă 

A doua parte a dreptului constituțional este aceia 

care studiază constituirea pirterilor. constituțio- 

nale, adică organizarea suveranităţei. o 
In acest scop. se: analizează ce 'este suve- 

“ranitatea şi se descrie toate formele. de stat,



144 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

precum și formele de guvernământ, spre a se ajunge 

la o expunere a .organizaţiunei noastre de stat. 

Această organizațiune se întemeiază pe principiul 
separaţiunei puterilor, înţeles întrun anume fel; 

“ramura, dreptului de care ne ocupăm, va trebui 
asttel să studieze pe rând cele trei puteri în stat, 
cea legislativă, cea executivă și cea judecătorească, 

precum și organele prin cari ele se exercită: co- 

roana, parlamentul, guvernul, tribunalele, 

Organizarea noastă constituțională este democra- 

tică și reprezentă tot odată un regim legal într'o 

monarhie limitată cu regim parlamentar. 
Aceste caracterizări îşi au isvorul lor istoric în 

ideile Revoluţiunei franceze şi în evoluţiunea drep- 

tului public englez. in 

Spuneam în-altă parte, că suveranitatea, în con- - 

cepţiunea monarhică absolută din Franţa dinaintea 

Revoluţiunei franceze, aparţinea unui singur om, 

suveranul, El era, deasupra legilor. „Listat, c'est 

moi“ a, fost formula în care concepția a fost conore- 
tizată; voinţa regelui oricare ar fi fost, sub forma 
generală sau sub formă individuală, eră lege; el 

„era „fântâna dreptului“, Deaceea suveranul, prin 

celebrele „lettres de cachet“, îşi arogă dreptul de 

„a interveni chiar în cazuri particulare, drept pe 

care îl aveă incontestabil în concepțiunea de drept 

public a vremii (regimul arbitrar). | 

In Anglia ideile au fost dela început altele, 
In Anglia, în urma luptelor constituţionale, care 

sau dat între diferiţii factori politici, — căci 
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dreptul constituţional nu este alteeva decât rezul- 
tanta luptelor. politice la un 'moment dat — pu- 
ținele texte constituţionale engleze nu an fost 
decât consacrarea unor libertăţi preexistente. Astfel 
a fost chiar dela început și „Magna charta, liber- 
tatum“. In Anglia, mai ales în urma revoluţiunei 
dela 1688, s'a cristalizat astfel o concepţiune cu 
totul opusă aceleia din Franţa, anume că toată or- 
ganizarea de stat, cu suveranul în frunte, 
este pusă. în serviciul legii (regimul legal). Iar 
legea nu este numai legea scrisă, ci, sub formă de 
drept cutumiar, ea stă în conştiinţa publică. 

Drepturile astfel consfinţite, chiar când sunt 

libertăţi publice, nu se opun, ca în concepţia drep- 

tului natural, drepturilor statului, ci se înţeleg 
„mai rault în sensul concepţiunei ştiinţifice moderne, 

care se ridică deasupra unui antagonism stat-indi-: 

vid, spre a-l rezolvă într'o soluţiune unitară, | 

„Deaceea şi interpretarea dreptului în; Anglia se 

face în altfel decât la 'noi. In Anglia sunt relativ 
puţine legi scrise. Judecătorul de cele mai multe 
ori se referă pentru rezolvarea, litigiilor, la dreptul 

„entumiar, la precedente, astfel că, :chiar în faţa 
„unui text scris, precedentele existente dau o liber- 

tate de apreciere, care este cu totul alta decât în 

concepțiunea continentală. 

In Anglia. suveranitatea, în ultima analiză, apar-“ 

” ţine poporului, dar nu ca unui:haos nedeterminat, 

-ci organelor constituţionale stabilite prin dreptul 
cutumiar, ca reprezentante și deținătoare ale su- 

2955 — Biblioteca Universitară, — VII, — 10
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veranităţei naţionale. Acesteă sunt Camera Comu- 

nelor, Camera Lorzilor, instanţele judecătoreşti şi 

Suveranul cu cabinetul. Rolul suveranului însă 

în lungul istoriei s'a şters tot mai mult, rămânând 
numai regulatorul conflictelor dintre puterea exe- 

cutivă şi cea legislativă. Se poate spune că în rea- 
litate, prin aceste organe, există în Anglia suvera- 

nătatea legilor, domnia legilor, în sensul cel mai 

larg. 

Aceasta este tradițiunea, engleză. Pasa însă de 

caracterul și 'severitatea sufletului englez, cu 

rigoare respectuos al tradiţiunei și în deosebi 
al  tradițiunei juridice (sentiment, de care 

suntem aşă de străini, încât noi nici nu putem bine 

înţelege decât cu greu mecanismul admirabil şi. 

sigur al funcţionării instituţiilor engleze), având 
în vedere că orice instituțiune valorează atât 
numai cât valorează oamenii care o aplică, trebue 

să atragem atenţiunea, că acelaș mecanism, intro- 

dus în altă parte, nu poate da, aceleaşi rezultate. De- 

aceea, şi dreptul continental a adoptat alte concep- 

țiuni şi în genere se întemeiază pe-dreptul scris, . 

pentru a puteă fi precizat în orice împrejurare. 

Iar rolul judecătorului se mărginește în felul acesta 

pe continent la interpretarea rigidă a telor scrise, 

concepţie complet deosebită. | 

- În ţări, în care, ca la noi, cel din urmă fune- 

ționar crede că Statul e el, pentrucă se socotește 
oarecum personal deţinător al unei parcele din 
suveranitatea naţională, ţări în care funționarul 
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în genere crede că publicul este destinat să-l ser- 
vească și nici nu are conştiinţă, că el nu este decât 
executorul umil al legilor și deci servitorul pu- 
blicului, aplicarea unei concepțiuni ca cea engleză 
ar fi cu desăvârşire imposibilă, căci ar.duce la abu- 
zuri întolerabile. Iată de ce concepţiunea anglo- 
saxonă şi în special cea engleză a rămas izolată 
şi nu s'a înțins pe Continent. 

„ Concepţiunea, nouă introdusă de Revoluţiuneu 
franceză se explică astfel: pe de o parte prin îm- 
-prejurările vremei, ca o reacţiune,! prin exemplul 
englez, pe. de altă parte şi prin influenţa ideilor 
care dominau atunci ale școlii dreptului natural. 

Regele eră totul înaintea revoluțiunei franceze. 
De aci înainte „poporul“ personificat, deificat, a 
devenit totul, luând locul regelui. Aceasta, s'a nu: 
mit democraţie, conducere prin sine şi pentru sine 
a poporului. 

Dar este o întrebare, dacă nu cumva această for: 
„mulă nu e lipsită de prea mare preciziune. 

Formula Revoluţiunei franceze, cuprinde într'a.- 
devăr ceva vag. So poate oare ca „poporul“ să-și 

” manifeste voinţa, oricând, oricum şi în orice fel, 
în contra intereselor permanente ale naţiunei ? In- 
stituţiunile de drept au de scop tocmai salvgarda- 
rea, intereselor superioare ale naţiunei, nu numai 
ale 'totalităței indivizilor care compun astăzi sta- 
tul. Națiunea nu e numai un conglomerat de în- 

- divizi adunaţi întâmplător laolaltă la un moment 
dat; ea reprezentă tot trecutul precum și toate as-
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piraţiunile și perspectivele legitime viitoare, Să 

consacre oare dreptul” posibilitatea unor acte de 

nebunie din partea unor generaţiuni, care ar sacri- 

fică moştenirea trecutului, precum și posibilităţile 

viitoare ? . 

Tehnica - juridică, cu instituţiunile de drept 

publie pe' cari ea 'le crează, intervine tocmai spre 

a evită un asemenea rezultat. Aşă apar organele 

constituţionale, cari exercită suveranitatea - na- 

țională, deși aceasta aparţine în principiu popo- 

vului. Aceste organe, ca reprezentante ale unor. pu- 

teri. distincte, trebue să se controleze ele între ele, 

printr'un joc de echilibru, care are la bază în or- 

ganizarea noastră ideia, separaţiunei puterilor, 

Principiul  separaţiunei puterilor în. Stat se 

practică ca rezultat al unei lungi evoluţiuni, sub 

.o formă foarte cuminte în Anglia, fără ca să existe 

o separațiune absolută între puteri. Montesquieu, 

a fost autorul care a făcut mai ales cunoscut pe 

continent acest principiu. 

Funcţiunile organelor statului pot fi de mai 

multe feluri: în general se recuncaşie, că ele se 

orupează în trei mari puteri și - aceasta e și con- 

cepţiunea .constituțiunei - noastre : puterea... legisla.- 

tivă, puterea executivă și puterea judecătorească. 

Fiind funcțiuni prin care se exercită suveranita- 

tea naţională, fiind puteri constituţonale, sunt 

egale ca valoare. 

Puterea. legislativă, ea însăși este compusă la noi 

din trei organe: Camera, Senatul și Suveranul. 

- 
. 
—
—
-
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Puterea executivă, al cărei şef irespons sabil este 
la noi Regele, are şi ea o serie di organe: guver- 
nul, departamentele, administraţiunile ' publice în 
sens larg, rânduite în ordine hierarhică. 

Puterea judecătorească este încredințată unor 
organe speciale, care culminează la noi în Curtea 
de Casaţie. | 

Fiecare din aceste puteri are modul ei propriu 
de constituire. Nu este bine zis, de pildă, că ale- 
„Serea este mijlocul technic, care se-impune în fie- 
cate împrejurare. Acest mijloc este consacrat la 
noi în ceeace privește Camera şi Senatul, dar nu în 
ceeace priveşte Coroana. Tot asemenea organele 
judecătoreşti se constitue după cu totul alte: norme 
decât alegerea, care ar puteă, da rezultate dozas- 
truoase. i 

Aceste puteri sunt totuși egale şi se controlează. 
funcţionând fiecare cu competenţa, ei proprie. 
Din acest echilibru de forţe a căutat dreptul con- 

stituțional prin tehnica lui să filtreze ceeace, se 
numeşte Voința naţională în așă fel, încât să poată 
există -garanțiile necesare, că, interesele superioare 
ale -naţiunei respective nu sunt la un moment dat; 
obnubilate de pasiuni de moment, de Tătăciri pri 
mejdioase. 

Suntem astfel departe, într'o adevărată concep- 

țiune constituțională, de ideca, că poporul singur 

„poate. face 'orice într'un _stat constituţional! : Cu: 
d:ept cuvânt sa spus, că suveranitatea poporului 
este . suveranitatea alegătorilor .și alegătorul - este “
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suveran numai într'o singură clipă, atunci când 

pune buletinul de: vot în urnă. Restul timpului nu 

mai are nici o cădere. Atâta este oare toată funcţi- 

unea suveranităţei naţionale? Organizarea de stat în- 

fățişază un mecanism cu funcțiuni de o complezi- 

tate extraordinară și tocmai această complexitate, 

prin controlul reciproc şi echilibrul care se con- 

-stitue între diferitele ruagii, este garanţia unei 

Puncționări cât mai normale. | - 

In orice caz 'o asemenea organizare nu se poate 

stabili după regule abstracte, cari să fie valabile 

în orice timp şi orice loc. Ea depinde de tempera- 

mentul poporului, de aptitudinile: sale, de: respee- 

tul pe care îl are faţă de tradiţiune, de tot trecu-, 

„tul lui şi de toată fiinţa lui prezentă. Tempera- 
mentul poporului respectiv, împrejurările de fapt, 
împrejurările istorice, comandă oganizaţiunea drep- 

tului constituţional, 'Trebue să înţelegem, că drep- 

tul constituţional esti rezultanta vie a vieţei întregi 
trecute și prezente a poporului respectiv, luat ca 

totalitate politică, adică a statului respectiv. Intre 

dreptul constituţional şi politică este astfel o legă- 
tură strânsă, indisolubilă, unul fiind în continuă 
faneţiune de cealaltă. 

S'a, vorbii. despre separaţiunea puterilor și trebue 

să se atragă aci atențiunea asupra unui punct de 

o deosebită importanţă, care constitue obiectul de “ 
studiu al dreptului constituţional pozitiv. S'a arătat 

cum rostul -principiului—separaţiunei —puterilor-în..- -—-- -“! 
stat este că reprezentanța națiunei să nu se concen-
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treze într'un singur organ, şi să stea în mai multa 
organe distincte, care să se controleze unele pe 
altele, Separaţiunea între puteri întrun regim bine 
organizat nu merge și nu poale să meargă însă, cum 
pare a crede Montesquieu, până la o separație ab- 
solută, ci dreptul constituţional, în ţările unde 
acest regim este organizat 'de pe tiparul clasic, 
organizează legături între aceste puteri şi rea- 
lizează astfel ceeace se numeşte regimul parla- 
mentar, format şi practicat în viaţa politică en- 
gleză. In ce consistă el? 

Una din cele mai însemnate caracteristice ale 
puterii judecătorești este independenţa ei, înteme- 
iată între altele, în dreptul nostru, pe inamovibili- 
tatea magistraturii. Care sunt însă relaţiunile 
dintre celelalte două puteri? 

Uneori puterea executivă este aproape complet 
separată de cea legislativă, cum e în Statele-Unite 
ale Americei. Alteori nu există propriu zis puteri 
separate în stat, executivul fiind încredințat legisla- 
tivului printr'un guvern colegial, care depinde în 

„totul de legislativ şi e numit de el, uneori pe un 
timp determinat, ca în Elveţia. Alteori separaţiunea | 
puterilor se prezintă ca un echilibru al lor, cum e 
în Anglia şi atunci i ia numele de regim “paria 
mentar, 

In Statele-Unite ale Americei _este organizată 
-prin texte scrise independenţa, aproape absolută a ' 
Preşedintelui Statelor-Unite, ca deţinător al puterei 
executive, față de puterea legislativă. Miniștrii
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sunt pur și simplu funcţionarii Preşedintelui care 

are puteri quasi dictatoriale, mult mai mari decât 

ale monarhului constituţional, cum îl înţelegem noi,. 

şi care soarbe autoritatea sa din faptul că e ales 
prin sufragiul universal pe timp determinat. Pute- 
rea legislativă nu poate în principiu să controleze 

direct nici pe Preşedinte, nici guvernul Preşedinte- 
lui, căci guvernul este al Preşedintelui şi nu al Par- 

lamentului, 

Puterea Preşedintelui Statelor Unite din Amme- 

rica este astfel formidabilă, și mărginită numai în 

anumite cazuri speciale și restrânse. 

Sunt alte state, cum e Franţa spre pildă, în care 

textele legislative (de altfel foarte limitate, căci 

nu există o constituţiune serisă completă și siste- 

matică, cum e la noi).consacră în principiu un echi- 

libru între puterea legislativă şi puterea exe- 

eutivă; această este reprezentată prin gu- 

vern “şi Preşedintele Republicii. Totuşi în 

"Franţa practica a făcut ca puterea legista- 

- tivă să încalece puterea executivă; puterea legisla- 

tivă reprezentată prin diferiţii parlamentari ajunge 

“să domine pe miniștrii şi chiar pe Preşedintele Re- 

_publicei, ales de ea. O încercare de reacțiune s'a 

produs, ce e drept, graţie-mâinii de fier a Preşedin- 

telui Consiliului de miniştri Poincarâ; dar prin- 

cipiul aproape constant admis de uz este acel expus 

mai sus şi aceasta, se datorește în mare parte faptu- 

lui, că dreptul de disoluțiune a Parlamentului, în- 

scris în texte,'nu se practică niciodată. 
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In Franţa, parlamentarul, odată ales, ştie că ră- 

mâne neatins în tot cursul legislaturii. In parla- 

ment el nu se asociază atât pe partide, cât pe gru- 
puri, constituind o multiplicitate de astfel de aso- 

ciațiuni, după afinități; deaceea se și văd deputaţi 

francezi trecând foarte des dintr'un grup într'altul. 

Emanaţiunile acestor grupuri mărunte sunt miniş- 

trii, impuși de aceste grupări, fără de care nu.ar 

puteă'să fie miniştri. Astfel ministerul este în orice 

moment la dispoziția grupului său. Aceasta a dus 

la aşă zisa politică a bălților stagnante, „la politi- 
que des mares stagnantes, în care interesele electo- 

rale joacă un rol foarte mare. Deputatul este ade- 
-văratul stăpân al statului în tot timpul legislaturii 
și nimeni nu se poate atinge de parlamentul odată 

constituit, 
Regimul clasice nu corespunde însă acestei prac- - 

tice; ea nu reprezentă o perfectă aplicare a regimu- 

lui parlamentar. Du 

- În ce consistă regimul parlamentar? Regimul 

parlamentar se întemeiază mai întâiu de toate pe 

existența unor partide în număr restrâns, bine or-" 

ganizate. Aceste partide reprezentă ceeace în massa, 

cetăţenilor este convingere comună în. ceeace pri- 

veşte conducerea statului și au de obiect necesitatea 

practică de a evită fricţiunile la care duc discuţi- 

unile individuale asupra fiecărui punct. O tendenţă 

„personală oricât de justificată a. fiecărui cetăţean 

luat în parte nu e suficientă; convingerile sale -tre- 

bue organizate, disciplinate, spieue 0 doctrină 
! 

,
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de partid. Faţă de principiile generale, care consti- 
tuese doctrina, partidului, convingerile individuale 
trebuie să se plece și aceasta, explică necesitatea 
unei discipline de partid, care poate fi uncori de o 

- mare severitate. Pe baza organizării partidelor se 
fac astfel alegerile în Anglia sub forma de lupte 
între ele. Emanaţiunea acestor lupte este Camera 
Comunelor, căci Camera Comunelor este produsul 
voinţei majorităţii alegătorilor. Astfel se constitue 
o majoritate parlamentară. Această majoritate are 

“ Tăspunderea guvernării și în lineamente generale 
ea, guvernează ţara. Nu o poate face însă prin ea 
însăși,- ci deleagă în principiu acest drept, cum s'a 
spus cu un termen care nu e tocmai exact, unei co- 
misiuni din sînul ei, care e guvernul cu cabinetul. 

Guvernul este în felul acesta emanaţiunea majo- 
rităţii. EI se întemeiază pe majoritate; dar, pentruca 
acţiunea de guvernământ să poată. să existe, se cere 
o primă condiţiune, pe care evoluţiunea, dreptului 
constituţional a stabilit-o în Anglia, şi anume: ormmo- 
genitatea guvernului. Un guvern de concentrare, 
ceeace se numește uneori la noi guvernul național, 
nu poate fi justificat decât în împrejurări excepți- 
onale, când se poate stabili o omogenitate între par- 
tide pe anumite chestiuni importante. In mod nor- 
mal omogenitatea presupune, că guvernul este re- 
prezentanța unui singur partid, guvernul concen- 
trând şi conducerea acelui partid. In 'special şeful 
guvernului este în principiu și șeful responsabil al 
partidului care are majoritatea în Cameră. 

o
a
 

o 
p
a
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Guvernul este o emanaţiune a majorităţei, așă 
că depinde de majoritate, care în orice moment 

poate să-i dea un vot de blam (responsabilitate po- 
litică, colectivă sau individuală, a miniștrilor). 

Astăzi este tendenţa, în evoluţiunea dreptului con- 

stituțional englez, să se depășească puţin cadrele: 

clasice, în sensul că sunt precedente destul de nu-: 

meroase, în cari guvernele au primit voturi blam 
fără ca să se demită. De ce însă? Pentrucă ele se 

întemeiază pe opinia. publică, care se presupune că 

stă la baza voinții majorităţii. 

Întreg mecanismul acesta presupune fapiul că în: 
Anglia se practică, ca şi la noi, ceeace în Franţa nu 

se întâmplă, dreptul de disoluţiune. Guvernul, de: 
acord cu suveranul, poate să disolve Paralmentul, să 

facă apel la noui alegeri. În felul acesta între pu- 

terea -executivă, guvernul, în unire cu Coroana, şi 

puterea legislativă, reprezentată prin Camera Co- 

munelor, există un echilibru; puterea legislativă. 

este pusă şi ea sub controlul puterei executive în 

sensul că, în orice moment atârnă asupra capului 

ci aceâ sabie a lui Damocles, disolvarea și apelul 
la alegeri generale. 

Astfel! fiecare din aceste puteri are putinţa să 

- desființeze pe cealaltă. Puterea legislativă ţine sub 
dependenţa sa puterea executivă, reprezentată prin. 
guvern, cu posibilitatea unui vot de blam; pute- 

rea executivă ţine şi ea sub dependența sa. puterea 

legislativă prin posibilitatea disolvărei. Din acest - 
echilibru naşte armonia mecanismului. întreg,
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Când dreptul de disoluţiune nu se exercită, cum 
se întâmplă în Franţa, regimul parlamentar este 
alterat în liniile lui pure, pentrucă atunci puterea 
legislativă devine atotputernică; aceasta nu poate 
fi admis, pentrucă toate puterile sunt egale în stat, 

ca reprezentanţe ale naţiunii. Când din contră, şi 

cazul pare să se realizeze până la un oarecare punct 

la noi în ţară, puterea, executivă reuşeşte să aser- 
vească puterea legislativă, atunci iarăși echilibrul 

este rupt. . II 
Toate aceste variaţiuni, toate aceste alterațiuni 

ale regimului parlamentar nu sunt însă decât adap- 
tări la împrejurările şi nevoile locale, la tempera- 

mentul și obiceiurile ţărilor respective, produs al! 

evoluțiunei lor istorice. Deaceca este şi foarte greu 

ase emite o:apreciere a unei vieți constituționale 

după un tip ideal; o aşă apreciere nu se poate formă 

"în abstract, ci trebuie totdeauna studiată din 
punctul de vedere al necesităţilor ţării respective, 

din punctul de vedere al mentalităţii poporului res- 

pectiv, al pregătirii opiniei sale publice şi al tutu- 

ror tendenţelor sociale la un moment dat. A con- 

-damnă o organizare constituţională printr'o simplă 
comparațiune cu anumite principii așă zise eterne, 

este cu desăvârşire fără înţeles ştiinţific. Toate 
organizările de drept public trebuie totdeauna, jude- 
cate în' raport cu împrejurările statelor respective 
ale.căror emanaţiuni naturale şi necesare sunt; 

ca oameni de ştiinţă trebue să constatăm justifi- 

carea lor numai din acest punct de vedere.
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In sistemul regimului parlamentar, cu responsa- 

bilitatea unui guvern omogen, întemeiat pe un 

partid, faţă. de parlament, pe de v parte, cu pre- 

caritatea. existenţii parlamentului a cărui soartă 

stă în mâna guvernului pe de altă partie, Coroana 
şi, în ţările republicane, Preşedintele republicei, 

joucă numai un rol de regulator, întrucât nici un 

act de disolvare nu se poate face decât cu asen- 

timentul Coroanei, şi guvernul însuşi nu poate să 

existe decât cu asentimentul Coroanei. Indată ce 

guvernul primește un vot de blam, trebue în regi- 

mul clasic parlamentar să-și prezente demisia 

Coroanei. Coroana, împreună cu guvernul va, de-, 
cide atunci, dacă e locul la o disoluţiune. Guvernul 

- îşi poate astfel continuă activitatea, dar va trebui 

să facă un noa apel la corpul electoral. Dacă Co- 

. Yoana găseşte de cuviință să primească demisia, gu- 

vernului care a primit votul de blam, ea dă câștig de 

cauză, parlamentului respectiv. Coroana, este aceea, . 

care e pusă să aprecieze, deasupra, partidelor, in- 

ieresele, nu momentane, dar interesele superioare, 

şi chiar cât mai îndepărtate, ale naţiunii. 

„În cazul când corpurile electorale, în ipoteza 

unei. disoluţiuni, trimit în parlament. prieteni ai | 

guvernului card a primit un vot de blam, acesta 

îşi continuă.activitatea, cu noua majoritate care-l 
sprijină. În caz contrar din nou i se dă vot de“ 

blam. În principiu nimic chiar nu-l împiedecă din 
"punctul de vedere pur juridic, a, să exercite atunci 

din nou dreptul de disoluţiune. - Politiceşte : însă
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e foarte puţin oportun, ca două disoluţiuni să se 
-armeze fără ca un fapt nou să intervină. 

Iată, sub formă de schiţă fugară, jocul meca- 
nismului regimului parlamentar al cărui studiu 
aprofundat; trebuie să se facă în dreptul constitu- 
ional arătându-se funcțiunile diferitelor sale or- 
gane, Coroana, cabinetul, parlamentul. Se va arătă 
totdeodată cum acest regim a evoluat în trecut 
“spre a, ajunge cecace este la, noi, precum şi modul 
-cum alte regimuri funcţionează în alte ţări. 

Dupăce s'a arătat astfel cuprinsul material al 
dreptului constituțional, trebuie să se arate şi sub 
«ce forme se manifestă. 

'Texitele constituţionale, cum sunt la noi cele 
cuprinse în Constituţia dela 1866, retnoită în 
1923, sunt de mai multe feluri. Unele sunt siriple 
-declaraţiuni de principii, cum. sunt Declaraţiunile 
drepturilor omului, — cu o simplă valoare teoretică 
şi morală, destinate numai prin adevărurile cu- 
“prinse în ele să influenţeze viaţa politică şi constă:: 
“tuţională. Altele reprezentă chiar garanţia efec- 
tivă a principiilor formulate. : Aceste garanţi 
Tămân să fie desvoltate ulterior prin legi, cari 
aplică principiile constituționale: Alte texte consti- 
“tuționale pot fi dispozițiuni propriu 'zise, care 
-se aplică în viaţa de toate zilele, cum se aplică 
„orice lege, 

“Puterea, care formulează dreptul constituţional se 
“cheamă, puterea constituantă. Ea nu poate fi regle- 
:mentată în formele ei. Istoria dovedeşte, că constitu- 

  
IP
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țiunile au fost formulate câteodată de un singur 

om (Suveranul poate „octroiă“ o constituţiune); 
altă” dată, de o adunare sau de popor. Odată con- 
stituţiunea intrată în vigoare, nu se poate schimbă 

decât după normele impuse de ea şi orgonul legal 

care o face exercită dreptul de revizuire a Consti- 

tuţiei. Adunarea constituantă, prin urmare este - 
altceva decât o Adunare de revizuire. a 

__ In unele momente grele şi mari al evoluţiunii 

unui stat se poate rupe însă continuitatea droptu- 

lui constituțional. Din punctul de vedere juridie 

aceasta înseamnă o revoluţiune și asemenea revo- 
luţiuni se întâmplă destul de frecvent în is!orie 

Eternitatea principiilor nu se împacă niciodată cu 

realitățile vicţii şi cu mobilitatea evoluţiunii sociale 
şi istorie istorice, | 

“Aşă sa întâmplat și la noi. După ce în 1866 

ne-am dat o Constituţiune reprodusă în mare 

parte (dar nu în total, contrar celor ce se crede 

în general) după Constituţiunea belgiană din 1831, 

această Constituţiune a durat cu diferite revizuiri, 
până la 1923, In 1923, în urma răsboiului mondial, 
s'a rupt firul cu trecutul și a trebuit să se formu- 
leze o Constituţiune nouă. NE | 
„O ultimă problemă mare se mai pune cu prilejul 

acestei analize sumare de . principii ale dreptului 
constituţional: care este sancţiunea, în materie 
constituțională î ? 

- În dreptul privat sancţiunea este foarte ușoară 
de înţeles. Dacă cineva nu se supune legii în ra-
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porturile sale cu altcineva, este chemat în faţa 
instanțelor judecătoreşti şi.în urma unei hotărîri 

intervenite, câștigătorul face apel la forţa publică 

care constrânge, la violența organizată de stat. In 
materie constituţională nu este așă. Forţa publică 

este deţinută. chiar de organele constituţionale şi 

prin urmare nu se poate întoarce în contra lor 

înși-le, după cum bine observă Duguit. 

- De aceea textele serise în materie constituţională 

nu se interpretează ca, textele de drept privat. Ele 
se interpretează la lumina trecutului şi necesită- 

ților viitoare, cu alte perspective și potrivit altei 

concepțiuni. 

Există totuşi texte, unde se simte necesitatea 
unsi interpretări cât mai precise, atunci când e 

vorba, de drepturi ale particularilor. 

„Tm conflictele respective cine se pronunţă? Con- 

cepțiunea rigidă a lui Montesquieu, care a divizat în 

mod fundamental puterile în stat, despărțindu-le, a 

făcut în mare parte, ca în Franţa să nu se poată ad- 

mite nici până în ziua de astăzi controlul constituţio- 

„nalităţii legilor. In Anglia din contra, tradiţiunea 

veche este că orice călcare a legii, deci şi a unei 

legi constituţionale (căci legile constituţionale în 

Anglia nu se deosebesc de legile ordinare), este 

supusă judecății instanței judecătorești obicinuite. 

“In constituţia Statelor-Unite ale Americei este în 

acelaş fel prevăzut un tribunz] suprem special, 

deasupra statelor federate, care constituese Statele- 

Unite ale Americii, tribunal care judecă constituţio-
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nalitatea legilor, iar tribunalele fiecărui stat pot 
judeca constituţionalitatea, legilor statului respee- 

„tiv. La noi, după o lungă îndoială s'a ajuns 
— cu prilejul cunoscutului proces al tramvaielor 
comunale din Bucureşti, — prin deciziunea, din 16 
Martie 1912 a Curţii noastre de Casaţiune, la solu- 
țiunea, că instanţa judecătorească poate să pipăe în 
fiecare speţă constituţionalitatea legilor. Constituţia: 
din 1993, dintr'o inspiraţie care e îndoelnică, a luat 
însă din competenţa instanțelor obicinuite acest - 
drept și l'a conferit numai secţiunilor unite ale 
Curţii de Casaţie. 

Cu un cuvânt, întreg dreptul constituțional are 
de obiect studiul juridic al Statului, ca o instituţie 
centrală, organizată, generatrice a dreptului. 
„Care este însă, ca o urmare a celor spuse, carac- 
teristica Statului? Ce este Statul? Care este mi- 
siunea lui? Sunt probleme extrem de grele, pe 
cari Teoriile generale asupra Statului caută să le 
lămurească. Do | | 

Statul reprezentă în teorie clasică suveranitatea 
unei populaţiuni numită naţiune, așezată pe un 

teritoriu, Elementele statului ar fi deci: a) suve- 
ranitatea, b) naţinnea, și c) teritoriul. . 

Cum noi nu putem să renunțăm la propria 
noastră personalitate, tot astfel nici statul, 

- are este o personalitate suverană, nu poale 

renunţă la, ea şi de aci ideea inalienabilității, im- 

prescriptibiltăţii şi indivizibilității unui Stat, 

2955. — Biblioteca Universitară, — VII, — 11
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adică a suveranităţii, a naţiunei şi a teritoriului 

respectiv. 

S'au făcut mari discuţiuni în jurul problemei, 

dacă caracteristica statului'este suveranitatea. 

Ce este suveranitatea? Iată într'adevăr o proble- 

mă foarte grea. Am" căutat să o definim, ca fiind 

atributul esenţial al statului, care are de scop 

crearea, organizarea, şi realizarea dreptului. Cre- 

der, că prin această definiţiune am împăcat multe 

din părerile divergente care s'au emis în această 

privinţă, dar nu este aci locul să desvoltăm această 

idee. Fapt este, că s'a discutat. mult în jurul ei, 

în deosebi în țările germanice, unde tendenţa a 

fost, şi este încă în parte, spre o formă de Stat 

” federativă, 
Suveranitatea, care se defineşte de obiceiu, cu 

putere supremă. de coereițiune, aparţine statului fe- | 

deral; autorii germani s'au întrebat: oare statele 

federate nu sunt state, deși nu au suveranitate în 

sensul arătat al cuvântului? -. 

Autorii au făcut o distinețiune între cceace se 

numeşte suveranitate propriu zisă, care aparţine 

Imperiului, adică statului federal al Germaniei de 

ex., şi ceeace numesc ei „„Herrschafi“, autoritatea 

de fapt, care este atribuită statelor federate, întru- 

cât şi aceste state crează şi organizează dreptul. 

Prin urmare nu suveranitatea în sensiil obicinuit 

al cuvântului, adică puterea, supremă de coerciţiune, 

ar fi caracteristica statului, ci autoritatea pe câre 

o organizaţiune publică o deţine și care-i dă libera
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facultate de organizare și de creare a dreptului ps 
teritoriul respectiv. | 

Din acest punct de vedere, este desigur adevărat, 
că, dacă coereiţiunea supremă nu aparţine oricărui 
stat în înţelesul în care se defineşte astfel suverani- 
tatea, totuși, prin faptul că crează şi organizează 
dreptul, fiecare stat organizează sancțiuni pe teri- . 
toriul respectiv, asupra, populațiunii sale. 

Prin urmare, cu drept cuvânt în acest înţeles se 

poate spune, atenuând puţin formula lui Ihering, 

că coerciţiunea juridică, este una din caracteristicile 

statului, ca un element al organizării dreptului 
pozitiv, | 

Dar sunt şi alte autorităţi subordonante cari în- 
făptuiesc şi organizează dreptul, cum sunt de pildă 
comunele, departamentele în anumite organizaţiuni, 

iar de ex. în organizaţiunea germană de astăzi sunt 

provinciile, ceeace se numeşte acolo ţările (die 

Liinder). Comunele, judeţele, își împrumută toată 
puterea lor dela o autoritate centrală,-care le organi- 

zează; pe baza acestei organizări ele funcţionează şi 

„emit regulamentele lor. Această organizaţiune cen- 

trală este statul cu puterea lui legiuitoare. Departu- 
mentele, judeţele, funcţionează astfel, ca şi comu- 

nele, sub controlul puterii centrale, așă că se poat: 

spune, că puterea pe care o au aceste iustituţiuni 

nu este o putere originară, ci o putere derivată. 

Prin urmare suveranitatea stă într'o putere ori- 

" ginară, de a organiză și aplică dreptul pozitiv în- 

făptuind o ordine juridică.
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“AI doilea element al statului este națiunea. 
Care sunt caracteristicele unei naţiuni? Rassa 

de sigur nu. Nici religia. 

Limba într'o mare măsură, dar nu în mod. de- 

terminant. Dovadă stau naţiunile unde e diversitate 

de limbă. 

- In Elveţia aflăm trei limbi. 

Unii Francezi vorbesc alte limbi decât cea fran- 

ceză, de ex. cea bască, cea bretonă, cea italiană, 

aşă zisul patois, cea provensală, cea germană. 

In Belgia, sunt două populaţiuni cu limbă deose- 

bită, populăţiunea flamandă şi valonă. 

Nu se poate contestă însă, că limba joacă un 

mare rol în închegarea unei naţiuni şi în caracte- 

rizarea ei. 

Intrebarea. este însă de ce joacă Tizaba acest rol 

și printr'aceasta ajungem la adevărata, caracteri- 

zare a naţiunei. Răspunsul este, pentrucă limbă este 

purtătoarea. gândirilor şi. sentimentelor colective. 

Ceeace face chiagul unei naţiuni sunt astfel aceste 

gânduri și sentimente comune cari se stabilesc 

dintr'un punct de vedere mai înalt, într'o comuni- 

tate de tradițiuni istorice, adică într'o conştiinţă 

comună de' valori morale. 

In sensul dreptului națiunea nu trebue însă să 

se confunde cu ceeace în mod superficial se numește 

poporul, adică cu generaţia prezentă. Aceasta ar îi 

o mare eroare, Căci statul nu este numai reprezen- 

tantul generaţiunei prezente, el este reprezentantul 

în acelaş timp al tuturor tradițiunilor trecutului și. 
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al aspiraţiunilor viitoare. De aceea se și în- 
țelege, că, întocmai după cum o persoană nu poate să 
renunţe la anumite drepturi esenţiale pe cari 
le are, cum este acel la libertate, tot ase- 
menea, nici chiar o generațiune întreagă, la un mo- 
ment dat, nu poate să facă anumite acte contra in- . 
tereselor supreme ale statului, adică a întregului -pa- 
trimoniu moral lăsat de generaţiunile trecute, şi a as- 
'piraţiunilor viitoare. Observaţiunea aceasta, care este 

evidentă dela sine pentru oricine înțelege rostul sta- 

tului, are astfel mari consecinţe pentru o înțelegere 

bună a întregului drept constituţional și a cecace 

se numeşte democraţie. 

AL treilea, element al statului este teritoriul. 
Teritoriul este un element material; pe el este 

„aşezată o naţiune din punct de vedere geografic. 

Fără teritoriu foarte cu greu s'ar puteă concepe 

statul. Se poate însă în mod teoretic înţelege un 

stat și fără teritoriu, deşi majoritatea autorilor so- 

cotesc teritoriul ca un element constituent al statu- 

lui. Astfel în momentele de criză, cum a fost răs- 
boiul mondial, la un moment dat statul sârbese 

"şi-a pierdut teritoriul, fiind ocupat de inamic, și 
totuși statul a subsistat. Tot asemenea în cursul 

răsboiului mondial au fost state: ca Cehoslovacia, 

„care au fost recunoscute, înainte dea se fi organizat 

teritoriul. lor, Este însă incontestabil, că, dacă ne-am 
„află în faţa unei pulberi de populaţiuni risipite 
printre alte populaţiuni pe un întins teritoriu, ar 
fi foarte greu să se organizeze un stat. In gene-
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ral nu se poate concepe, organizarea suveranităţei, 

adică crearea, organizarea şi. aplicarea dreptului la 

e societate, decât pe un anumit teritoriu. Din acest 

punct de vedere se face o asemănare între puterea 

suverană pe care un stat o are asupra teritoriului și 

puterea pe care o are în dreptul privat, un proprie- 

iar asupra unei suprafeţe de pământ, între dreptul 

de suveranitate asupra - unui teritoriu şi dreptul - 
. 

de proprietate. 
Dreptul statului asupra teritoriului său nu este 

însă un drept direct, ci este: un drept, core ze 
resfrânge asupra persoanelor.cari ocupă acel teri- 

toriu, De altfel acest drept asupra teritoriului faţă 

de celelalte state capătă exact acelaș aspect ca 

dreptul de proprietate, întrucât, există în realitate 

în contra tuturor celorlalte state obligate să-l res- 

pecte 1). - 

Acestea, fiind elementele esenţiale ale statului, 

el se poate organiză în diferite feluri, cari în-. 

fluenţează modul de formare al dreptului. Poate să 
aibă o organizare autocrată sau una democratică. 

Organizarea autocrată este aceea care concentrează, 
puterea de stat în mâna unui sau unui număr foarte 

restrâzis de oameni; organizarea democratică este u- 

ecea care o atribue naţiunii, adică unui cât mai mare 

număr de oameni, cetăţeni ai statului respectiv. 

Dacă statul este întradevăr o organizaţiune a 

cărui caracteristică supremă este suveranitatea, prin 

TD Ii-I-C-3.. 
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care se stabilește între el și cetăţenii lui, un drept 

de comandă, pentrucă niimai astfel se poate înţelege 
crearea și organizarea dreptului, atunci înţelegem, 

pe dealtă parte, că dreptul este din punctul de vedere 

logic anterior statului. Se fac mari discuțiuni, spre 
a, şti care este anterior: dreptul sau statul. Credem 

că dreptul este anterior statului; pentrucă însuşi mi- 

siunea statului este organizarea și aplicarea dreptu- 

lui. Dreptul este un produs al raţiunei omeneşti, 

ori cât de rudimentară ar fi ea în societăţile primi-” 

tive,. şi din acel produs rezultă modul de 

organizare al acestuia. Misiunea statului nu poate 

să fie, cu alte cuvinte, decât aceea cuprinsă în ideea, 

de suveranitate, anume aceea de a organiză și 

aplică dreptul, de a creă o ordine juridică. 

In ceeace priveşte organizarea vieţii politice, 

întrucât ea crează dreptul, este interesant, din punct 
de vedere al înţelegerii necesităţilor de fapt şi alin- 

fluenţei lor asupra dreptului, să. vedem în ce stă 

„principiul majoritar, care este de obiceiu în vigoare 
în mai toate societăţile civilizate. Intr'o democraţie 

ideală ar trebui în principiu ca toţi cetăţenii să con- 
„vină la ceeace. se hotărăşte. Această însă este o 

- imposibilitate. Spre a evită ca o majoritate să fie 
dominată de' o minoritate, se ajunge în mol 

natura! la'ideea că majoritutea să hotărască, 

pentru ca cei lezaţi în voinţa lor să fie mai puţini 

„decât acei cari hotărăsc. i 
Totuşi minoritatea cetăţenilor, nu e lăsată la bu- 

nul plac al majorităţii. Aci stă întreaga artă de or-.
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ganizare a dreptului constituţional. Pentru acest 

motiv se institue separaţiunea puterilor, de aceea 

există întregul mecanism al dreptului constituţional, 

cu toate anexele lui şi cu tot; mecanismul dreptului 

public, de aceea avem un sistem bicameral la roi, 

de aceea mai avem aşă zisul regim parlamentar, 

de aceea, există şi Coroana însăși. Minoritatea 
ajunge astfel să controleze majoritatea, să-şi mani- 

feste şi ea părerea, influențând până la un oarecare 

punct viaţa organelor statului. Astfel se organi- 

zează luptele parlamentare, cari pot să meargă 

deseori până la mijloace violente, fără însă a se 

putea contesta dreptul majorităţii de a li se împo- 

trivi, atunci când se pun în calea mersului normal 

al mecanismului statului. Deaceea, există şi descen- 

tralizarea, administrativă, deaceea, există întreaga 

organizare a, justiţiei, precum. şi ceeace se numește 

în dreptul constituţional organizarea, drepturilor în- 

"dividuale, care garantează fiecărui cetăţean, chiar 

“dacă este din minoritate, activitatea lui legitimă. 

Principiul majoritar astfel organizat, sub con- 

trolul minorităţei și posibilitatea ei de manifestare, 

se întemeiază pe un fundament moral, anume că 

majoritatea și minoritatea fac parte din aceeaşi 

naţiune, în sensul că fac parte dintr'un grup social 

ai cărui membri au aceleaşi aspiraţiuni. 

Dacă aceasta omogenitate a cetăţenilor se rupe, 

“nu ne mai aflăm în faţa unei realităţi coherente și 

în cazul acesta principiul majoritar. nu poate să 

joace rolul său. Principiul majoritar se întemeiază, 
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în organizațiunile democratice, pe ideia că un ce- 
tăţean poate să fie convins să treacă dela un partid 
la altul, dela o organizaţiune, care la un moment 
dat este în minoritate, la alta în care să fie în ma- 
joritate. | 

Dacă însă la baza, luptelor politice, cari sunt în- 
săși viaţa dreptului constituțional şi a statului, 
stau concepţiuni morale eterogene, atunci această 
omogenitate se rupe şi funcţionarea statului de- 
mocratic devine defectuoasă. | 

Zicem concepțiuni morale; pentru că numai 
acestea sunt ireductibile. Pe orice se pot înţelege 

oamenii, dar pe anumite concepte morale fundamen- 
tale nu. Când e vorba de o credinţă intimă și pro- cit ce? / 
fundă care colorează, întreg sufletul „unui individ fi 

asupra unei anumite atitudini morale, Dă o apără cu! idei e pi 

înverșunare. Au „fost astfel în istorie lupte în cari 

s'a vărsat mult sânge. 

Când o concepţie religioasă este pusă la baza 

luptelor politice, nu mai poate fi înţelegere. De 

aceea atitudinea, cea mai cuminte a, democrației este 

aceea care lasă libertate absolută fiecăruia în ma- 

terie religioasă. Este datoria autorităţii să lase li- 
hertate fiecăruia, în tot ceeace priveşte concepţiile 

fundamentale morale. - 

Inainte vreme nu apăruse încă principiul naţio- 

nalităţilor, care s'a, manifestat mai ales dela Revolu- 

țiunea, franceză încoace, şi de aceea răsboaele se fă- 

ceau pe principii de autoritate 'dela suveran la su- 

veran şi, când conştiinţa populară s'a redeşteptat, 

î
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pe principii religioase. Astăzi însă în neînțelegerile 

dintre popoare, domină nu atât ideia religioasă cât 

ideia naţională, toemai pentrucă ideia religioasă a 

fost trecută pe planul completei toleranţe pentru 

toate statele civilizate. Dacă nu s'ar admite o ase- 

menca toleranță ar renaște desigur luptele religi- 

oase. Din cauza intoleranţei naţionale a organiza- 

țiunilor de stat din cursul veacului al 19-lea am 

putut asistă deasemenea la sacrificiile imense ale 

omenirii în răsboiul mondial. Ideea naţională con- 

stitue azi, faţă de modul cum s'a deșteptat conștiința 

omenească în veacul din urmă, unul dintre elemen- 

ele morale fundamentale pentru care omul se sa- 

crifică şi pentru care luptă. 

In sfârşit acum. pare că mijeşte la orizont o nouă 

concepţiune, care tinde să înlocuiască concepțiunea 

naţională, aceea a luptei dintre clase. Oamenii nu 

ar mai fi consideraţi ca fiind de religii distincte, 

cum eră înainte, nici ca făcând. parte din naţiuni 

deosebite cum se concep astăzi, ci din clase distincte; 

cu interese deosebite. Intrucât se atinge însăşi fun- 

damentul moral al oamenilor arătându-se desconsi- 

derare unei clase faţă de celelalte, reduse la ceeace 

se chiamă sclavia civilizaţiei contemporane, se face 

dintr'aceasta într'adevăr un fel de religie, cum un 

“fel de religie este de fapt şi naționalitatea. Con- 

flictele care se nasc astfel ar puteă duce la frân- 

gerea organizaţiunilor de stat. | | 

“ Principiul majoritar nu poate să funcţioneze aşă 
dar.-acolo, unde - fundamentul : moral nu este 
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comun. Aţitudinea cea mui cuminte a statu- 

lui, singura înţeleaplă, nu poate fi decât ni- 

velarea acestor . asperităţi, cari sunt ireductibile, 

„ când sunt morale, și trecerea lor în cadrul libertăţii 

manifestărilor de conștiință ale fiecărui cetăţean. 
Ceeace s'a făcut pentru libertatea de conştiinţă, care 

astăzi este recunoscută în mod deplin ca libertate 

absolută a omului, fapt care a dus la stingerea 

luptelor fratricide pe temeiuri relivioase, dreptul 

trebue să o facă și o face tot mai mult şi pentru 

toate 'celelalte elemente morale, lăsându-se desăvâr- 

şită libertate omului în această privință. Se vede 
astfel încă odată, cum dreptul nu e contrar moralei; 

dar nu trebue să încalce domeniul ei. | 

Ca, consecință a celor spuse despre principiu ma- 

joritar şi modul cum trebuie să lucreze, putem 

scoate observaţia, că partidele politice deasemenea 

nu trebue să se organizeze pe divergențe morale 

fundamentale. De aceea partidele întemeiate pe 

religie, pe naţionalitate, ca și partidele întemeiate 

pe luptele de clasă, nu sunt partide' demoratice con- 
„stauctive întrun stat. In general nu există partid 

normal, care să intre, în mecanismul democratie al 

unei ţări, fără să pună în luptă totul pentru a 
torma o viaţă politică unitară prin aplicarea prin- 

cipiului majoritar. 

Cu aceasta am înţeles ce este statul ca element 

„central al dreptului constituţional şi am văzut astfel 
cu o repede privire întreg ” cuprinsul și principiile, 

dreptului conslituţional.
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In rezumat dreptul constituţional, în înțelesul 
său larg, după ce va analiza elementele constitu- 
tive ale statului, se va preocupa în mod deosebit. 
de formele ce el poate avea, precum și de formele 
de guvernare, comparând dreptul nostru pozitiv cu. 
acel al celorlalte state civilizate moderne. Va 
studiă puterile constituționale, precum şi relaţiu- 
nile dintre ele aprotundând principiul separaţiunei 
puterilor. Va cerceta organele şi funcțiunile legis- . . 
lative, cele executive și cele judecătoreşti. Va de- 
limita în fina faţă de toate acestea câmpul de ac- 
țiune al drepturilor individuale, adică "va studiă. 
libertățile publice. 

2. Principiile şi cuprinsul dreptului 
administrativ 

-S'a arătat, că dreptul constituţional studiază pe 
de o parte drepturile individuale, libertăţile publice, 
iar pe de altă parte organizarea puterilor în stat. 
In ceeace priveşte organizarea puterilor în 
stat, dreptul constituţional pune principiile 
mari, temelia fundamentală, pe care are să se clă- 
dească în urmă construcțiunea aparatului de stat. 
Dar această construcţiune trebue desăvârşită. Ser- 
viciile publice trebue realizate şi prevăzute fiecare 
cu organe care să funcţioneze și să intre în contact 
cu particulari, spre a apără interesele superioare . 
de stat, interesele publice. Aceste organe sunt or- 
ganele de drept administrativ. Ele au de scop pune-  
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rea în lucrare a principiilor mari cuprinse în drep- 
tul constituţional. S'a susţinut chiar, poate până 
la un oarecare punct cu drept cuvânt, că între 
dreptul costituţional și administrativ nu ar există 
propriu zis o deosebire de natură, ci numai una de 
grad, că titlul capitolelor dreptului administrativ 
se găsesc înscrise în dreptul constituțional. 

Totuşi, dacă, observăm realitatea, există o 
deosebire; administraţia se constitue distinctă 
de tot ce este guvernământ. Aceasta. se vede 
în momentele de criză, -în momentele de revo- 
luţiune sau cele de schimbare de guvern. Atunci pu- 
terea de guvern dispare, sau aproape dispare, pentru 
o durată scurtă, e adevărat. Totuși aparatul admi- i 
nistrativ continuă să funcţioneze; el merge înainte, 

căci viaţa subsistă. In aceste momente, faptele arată 
astfel deosebirea. Aceasta, face chiar să se spună, 
mai mult, bine înţeles, ca o butadă, că poate mai 
bine ar merge lucrurile fără miniştrii, fără, guvern, 
numai cu administraţia. O asemenea situaţiune nu. 
ar putea, însă dură, căci dci ea reprezentă lipsa, direc- 
țivei superioare, Statul a ar fi câ un organism” "dăca- 
pitat, care ar mai trăi încă puţină vreme o viaţă 
vegetativă, dar care sar descompune prin ne- 
adaptare, | -. 

Dreptul administrativ studiază compoziţia şi 
activitatea, serviciilor publice. 

„Noţiunea de serviciu public este o noţiune rela- 

tiv recentă în dreptul administrativ, degajată abiă 
în timpul din urmă, când dreptul administrativa .
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reușit; să se scape de tirania textelor, cari sunt de- 

parte de a fi ceeace este esenţial în drept, spre a se 

ridică la stadiul principiilor; din acest punct de 

vedere dreptul administrativ este chiar poate una 

din cele mai înaintate ramuri ale dreptului, ca 

ştiinţă, . ă 
Serviciu public nu este orice instituţie. Institu- 

ţiunile pot fi de mai multe feluri: private şi publice. 

O societate anonimă este şi ea, o instituţiune. De ce 
nu e și.un serviciu public? Marii autori de drept 

“publice Hauriou şi Duguit au făcut analize fine ale 

acestei noţiuni. 

Ceeace conduce o instituțiune privată ca şi pe 

orice particular în activitatea lui este mai întâiu do- 
rinţa de câştig. Societatea anonimă funcţionează ca 

să câștige, are un scop patrimonial, un scop indi- 

„vidual. Ea este o îinstituţiune a acţionarilor, al cărei 

scop este o anumită activitate pentru câştigul aci- 

onarilor, câţiva particulari adunaţi laolaltă. Şi aşă 

este în orice instituţiune privată. Scopul la lumina 
căruia, irebue interpretat orice act juridio de drept 

privat, este un scop lucrativ, este câștigul indivi- 

dual, O activitate de drept privat nu se desfăşură, 

“ca, scop imediat, pentru „binele întregei societăţi, ci 

pentru câștigul individual şi legitim al acelora cari 

au întreprins-o. | 

- Actăvitatea de stat, activitatea publică, are din 

contră alte centre de perspectivă. Mai întâiu acti- 

vitatea publică nu are de scop câștigul unor parti- 

culari, ci are de scop o funcţiune, o activitate care  
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trebue să dăinuiască pentru binele tuturor, în inte- 

resul general. Funcțiunea morală a serviciului pu- 

blic în sine este scopul ultim şi singurul legitim. 

Jată ceeace trebue înainte de toate să se urmă- 

rească, iar nu vreun câştig material al vreunui par- 

ticular. In mod numai indirect” particularii trebue 

să beneficieze de activitatea unui serviciu public, 

War în mod -direct ţinta lui este însăși funcţio- 

narea, lui. 

Serviciul public nu trebue să se oprească, ci 

trebue să funcţioneze astiel în mod corect și normal, 

adică eficace şi şi pormanent. Continuitatea, perma- 

nența și eficacitatea” funcţionării serviciului sunt 

scopurile generale care se urmăresc. 

Punctul de vedere din care trebue privită insti: 

tuţiunea serviciului public este aşă dar propriu 

al său. 

S'ar păreă că ar fi vorba de o simplă discuţie 
rafinată de concepte abstracte, Ea are însă o im- 

portanță practică deosebită. Să luăm un act juridic, 

o convenţiune oarecare, ca exemplu, și se va, vedeâ 

cum altlel se interpretează în dreptul privat și 

altfel în dreptul public. i | 

„ Cineva angajează, spre pildă, serviciile unei alte 

persoane. In acest contract fiecare poate să prevadă 

condiţiunile pe care le crede de cuviinţă. Dacă părțile 

„cad de acoră, contractul se încheie și este obligator 

. pentru ele. Dacă cumva se naște vreo discusiune, 

totdeauna se vor aprecia clauzele contractului în con- 
formitate cu intenţiunile prezumate ale părţilor, care
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au fost fireşte şi de o parte şi de cealaltă de a 

“realiză un câștig. Să luăm însă, tot o angajare de 
servicii, dar în materie de drept public. Contractul 

tipic e numirea unui funcționar. Sar păreă că ne 
aflăm tocmai ca în exemplul precedent în faţa unui . 
contract intervenit între stat şi o persoană privată, 

care îşi oferă serviciile statului. Dar nici statul, 

nici particularul nu poate să determine clauzele 

acestui contract cum vor; mai mult, nu s'ar puteă 
nici chiar, ca particularul numit funcţionar să re- 
nunţe dela început la leafă sau să accepte o leafă 

mai mică decât drepturile sale legale. Nu poate să 

se angajeze în general în corpul funcţionarilor 

în alte condițiuni decât cele stabilite de legile or- 

'ganice respective. Voința părţei şi în special a func- 

ţionarului este pur şi simplă o voinţă de adeziune. 

De ce aceasta? Pentrucă, dacă funcţionarul s'ar 

află în condițiuni de stabilitate sau în con- 

diţiuni materiale mai puţin asigurate decât 

cele stabilite de legi, nu ar mai fi în aceleași îm- 

_prejurări de independenţă, nu s'ar mai găsi în situa- 

țiunea pe care interesul public o cere, pentru buna 

funcţionare a, serviciului public. De aceea şi. dce- 

trina. şi jurisprudenţa este constantă, că aci nu păr- 

țile fac contractul, ci ne aflăm în faţa unui act de 

drept public, care cu nimic nu poate schimbă con- 

dițiunile legale. Semnificaţia serviciilor publice 

spre deosebire de orice activitate de. drept privat 

- este astfel pusă în evidență. 

Câte servicii publice sunt și care sunt?  
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Totul depinde de nevoi, de împrejurări. Au fost 
epoci, nu mai departe decât până acum aproape 100 
de ani, când rolul statului eră cone eput ca relativ 
mărginit; de atunci a rămas şi cunoscuta concepţie 
a statului jandarm, adică a statului care se măr- - 
ginește nuriai la SEFNiGiile striet indispensabile pen- 
tra asigurarea ordinei şi nu intervine întru nimic 
mai departe în activitatea generală. Cu cât însă în 
timpurile moderne s'a dovedit mai mult prin fapte 
şi necesităţi inexorabile solidaritatea fiecăruia, din 
noi cu: interesele comune ale statului respectiv, cu 
atât s'a simţit. mai mult nevoia înmulţirei servi- 
ciilor publice, care au ajuns astăzi la un: număr 
considerabil. Activitatea statului a trebuit să se 
-preccupe de o mulţime de materii de care înainte | 
nu se preocupă. | 

In concepţia 'statului jandarm, statul aveă să se 
ocupe de justiţie, de poliţie, de armată, de d:ploma- 
ție Şi de mijlocul de a întreţine aceste instituţiuni, 
adică de impozite. In concepția modernă, statul are 
o activitate mult mai largă. 

* Astăzi statul se preocupă și de organizarea în- 
tregei vieți fizice, economice, intelectuale Și morale 
a naţiunii, cecace înainte nici nu se concepeă; regle- | 
mentând în felul acesta chiar activitatea particu- 
larilor, 4 

Astfel statul, prin , serviciile sale administrative, 
intervine tot mai 'mult în domeniul economic, fie 
lnând sub direcţiunea sa, mai mult sau mai puţin 
Tățișe, întreprinderi de interes general, fie Tegle- 

2955 — Biblioteca Universitară, - — VII, — 12
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mentând activitatea particulară, în scopul pe 

de o parte de a îndrumă progresul producţiunei în 

conformitate cu interesele superioare al societăţei 
respective și pe de altă parte de a garant o cât mai 

bună repartițiune a bogățiilor prin protecţiunea 
vieţei şi a muncei cotăţenilor. In această direcţiune 
statul tinde să naţionalizeze, să monopolizeze sau 

să supue supravegherei sale directe anume între- 

prinderi de o importanţă, deosebită, cum sunt tran- 

sporturile sub toate formele lor, poşta și telegraful, 

industriile care interesează apărarea naţională, băn- 

cile, asigurările, comerțul şi industria în genere, 

ete. De asemenea statul reglementează spre folosul 

tuturor, uneori în spirit de protecţiune a celor slabi, 

alteori în spirit de armonizare, fenomenele noui pe 
cari le înfăţişează societatea, modernă, precum, spe- 
cularea, muncitorilor, formarea, sindicatelor mun- 

citorești și a asociaţiunilor patronale, contractele 

colective şi individuale de. muncă, grevele, ete. O 
întreagă legislaţiune se crează astfel sub numele 

de legislaţiune industrială și legislaţiune a muncei. 

Pe de altă parte proprietatea rurală însăşi, eşind 

din cadrele obicinuite ale dreptului civil, tinde să 

fie reglementată. Și astfel se formează o legislaţiune 
agrară, care determină normele de întrebuințare şi 

de dispoziţiune a acelei proprietăţi şi organizează 

uneori în mod forțat lucrări de interes general, ca 

regularea apelor, îndiguiri, irigațiuni, ete.; dease- 

menea, o legislaţiune specială silvică, pentru protec- 

țiunea pădurilor; o legislaţiune minieră şi una a  
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energiilor naturale pentru o mai pună şi mai dreaptă 
întrebuințare în folos obştese a bogățiilor şi forţelor 
naturale, 

Tot din punctul de vedere economic se va notă, 
că statul posedă un domeniu privat şi unul public 
şi că cel privat, deseori foarte întins, cura e la noi, 
este reglementat ca o proprietate privată. Atunci 
când statul nu are de scop de a. scoate câştie 
material dintr'o proprietate a sa, ci o afectează in- 
teresului general, ea devine domeniu public și este 
supusă unei reglementări speciale. 

Pentru a face față tuturor îndatoririlor sale, 
statul e nevoit să „întreţie un serviciu întins de 
lucrări publice. o 

Totodată el trebue să-și procure mijloacele fi- 
nanciare spre a- -şi îndeplini misiunea, complexă şi 
astfel se naște o legislaţiune financiară, care are de 
obiect aşezarea, impozitelor directe și indirecte; or- 
ganizarea, bugetului, modul de percepere al veni: 
turilor şi reglementarea cheltuelilor, precum și con- 
trolul gestiunei banului public, care se face încă 
la noi în mod cu totul rudimentar, 

Din punctul de vedere fizic, statul prin serviciile 
sale îa tot mai mult în grije sănătatea publică, 
pentru care noi avem chiar un minister special, re- 
glementând totodată, în acest scop activitatea par- 

. ticulară. Un asemenea, serviciu la noi este de o 
deosebită importanţă, dacă ne gândim mai ales că 
populaţiunea noastră este dintre cele mai prolifice 
şi, totuşi, din cauza condiţiunilor higienice în cara
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trăeşte, are un procent relativ foarte mic de creştere. 

Din acest punct de vedere ar trebui să joace un rol 

cât mai mare şi învățământul public. 

Statul nu se poate azi desinteresa nici de progre- 

sul sufletesc al populaţiunei. sale. Deaceea aflăm 

un vast serviciu al învăţământului; deaceea ar 

trebui organizat şi un serviciu cât mai activ al 

culturei, înțelegându-se tot mai bine că cultura, 

care reprezentă înţelegerea adâncă a celor mai în- 

alte valori spirituale, intelectuale, estetice și mo- 

rale, nu este tot una cu instrucțiunea; deaceea statul 

irehue.să organizeze şi garantarea credințelor reli- 

gioase ale cetăţenilor săi, spre a înlesni progresul 

pacinie moral al întregei societăţi. | 

In fine statul, din punctul de vedere moral, 

trebue să aibe în grije prin serviciile sale buna 

stare a tuturor cetățenilor (asistenţă şi prevedere 

socială); ei trebue să organizeze o dreaptă şi cfi- 

cace distribuire a justiţiei, precum și apărarea nați-. 

“onală înăuntru şi în afară, fie prin serviciul diplo- 

matic, fie prin acel al poliţiei şi al armatei. 

„Tată aproximativ cadrul general al obiectului de 

studiu al dreptului administrativ. 

Este de observat însă, că în materie admini- 

stralivă nu se întâlneşte, cum se întâlnește în ma- 

terie constituţională, un cod sistematic, similar co- 

dului civil, ccdului comercial, constituţiunii, + care 

'si ca, este, în felul ei, tot un cod. 

In materie administrativă, și aceasta se întâmplă 

în toate țările, există o multiplicilate extra ordinară  
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de legi, care se aplică pe măsura nevoilor, în dife- 

ritele materii care se impun atențiunii legiuitorului. 
Răsfoind o colecțiune de legi, se va vedcă, că imensa 
majoritate a lor, sunt cu caracter administrativ. 
Aceste legi sunt nu numai multe și variate, dar 
sunt fragmentare, ele se ocupă numai de câte o 
chestiune, a | 

In afară de acestea, ceeace izbeşte mai ales, este 
mobilitatea lor. Ele se schimbă dela o zi la alta şi 
nici nu se poate altfel, pentrucă nevoile vieţei ad- 
zainistrative sunt aşă de multiple, încât foarte des 
intervine necesitatea schimbării legilor de detaliu 
existente, Acela, care ar cunoaște dispoziţiunile tu- 
turor legilor administrative, ar fi un uriaş al rae- 
moriei, dar nici de cum un om de ştiinţă al drep-, 
tului. Cunoașterea numai a textelor legislative, nu 

constitue valoarea unui jurist. 

Multă vreme dreptul administrativ s'a mărginit 

totuși după, modelul dreptului privat, la îinterpre- 

tarea şi prezentarea textelor mai importante. 

Din cauza mobilităţei, multiplicității, frag- 
mentării , dispoziţiunilor legislative în materie 
administrativă, Sa simţit însă în această materie. 

înaintea tuturor celorlalte ramuri de drept, ne- 

cesitatea de a trece peste această metodă de studiu 
spre a, se cercetă principiile. Deaceea se poate spune, 

că dreptul administrativ, şi în- general dreptul. pu- 

- blic, este cu mult mai înaintat din punctul de ve- 
dere ştiinţific; cu toate aparențele contrarii, decât
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dreptul privat, anchilozat încă în studiul textelor 

respective, 

Astăzi dreptul administrativ nu se mai studiază 

în sensul expunerii cuprinsului diferitelor legi. 

Evident, că în ceeace priveşte legile importante este - 

necesar ca materialul să fie cunoscut, dar nu aci 

- şade centrul de gravitate al studiului. 'Teoriile ad- 

ministrative, astăzi, încearcă să degajeze din 

această multiplicitate și mobilitate, în aparenţă con- 
tradictorie, principii constante, care să se aplice 

tuturor legilor în aceasță materie, operaţiune ex- 

trem de grea, dar care constitue în realitate obiectul 

ştiinţific al acestei ramuri a dreptului. De aceea se 

poate zice, că în stadiul în care a, ajuns dreptul 

administrativ nu se studiază texte ci principii de 

drept administrativ, operaţiune mult mai sugestivă, 
dar şi mult mai complicată și mai grea decât acer 

_a expunerii textelor. 

Unul din aceste principii este acela că dreptul 

administrativ are de scop serviciul public. Noţiunea 

de serviciu public, precizarea ei, desvoltarea, acestei 

noțiuni, constitue una din sarcinile cele mai impor- 

tante ale dreptului administrativ. Prin această pre- 
cizare S'a ajuns la idei noui. 

De pildă, ceeace explică dispoziţiunile legisla- 
tive și jurisprudenţiale, în dreptul administrativ, 
este principiul permanenţei serviciului public, 

Serviciul public există ca, să funcţioneze neconte- 
nit, pentrucă dacă ar încetă, ar fi o lovitură dată 
intereselor obşteşti. Din acest punct de vedere per-  
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manenta funcţionare sau cu alte cuvinte perma- 
nenţa serviciului public este unul din principiile 
fundamentale ale dreptului administrativ și explică 
soluțiunile care se dau. Un exemplu: s'a, discutat 
foarte mult legitimitatea, grevei funcţionarilor. Se 
recunoaște legitimitatea, grevei lucrătorilor privaţi. 
Situaţia este însă cu totul alta, când e vorba de func- 
ționari. Ori de câte ori: un serviciu public este inte- 
resat, cum ar fi de pildă serviciul căilor ferate sau 

chiar un serviciu al unui departament, care trebue 

să funcționeze în mod permanent, nu este admisibil 

ca el să fie oprit la un moment dat de nimeni. Majo- 

zitatea, autorilor sunt astfel de acord a condamnă 
dreptul de grevă'al funcţionarilor, ori de câte ori 

este vorba de întreruperea unui serviciu public. 

„ Un alt principiu mare, este acela al profesionali- . 

zării serviciului public. Fiecare serviciu public 
trebue să fie condus de un om, care să-și facă o 

profesiune din aceasta, iar: nu să se ocupe numai 

întâmplător și sporadic, pentru că altminteri nu se 

poate ajunge la o bună administrare. 

Tot asemenea, principiul specializării serviciului 
public însemnează, că fiecare serviciu printr'o di- 

viziune înțeleaptă a muncii, care nu trebuie să ex- 

cludă coordonarea, diferitelor ramuri, se ocupă de o 

anumită materie pe care are îndatorire s'o cunoască 

„în toate detaliile şi în toate necesităţile ei. 

Şerviciile publice tind a deveni personalități 
juridice şi astfel o altă problemă se pune şi din 

„acest punct de vedere dreptul administrativ.
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Această ramură a dreptului institue pe de altă 

parte diferite organe administrâtive. 

Aci este locul să se studieze rolul în această 

privinţă al șefului statului, al guvernului, al mi- 

viştrilor luaţi în parte, toţi aceştia reprezentând 

interesele comune ale întregului stat, precum şi al 

altor organe, generale sau locale. 

Printre problemele mari cari se pun în această 

privinţă, sunt acelea în legătură cu ideile de cen- 

iralizare, desconcentrare şi descentralizare a servi- 

ciilor publice. Statul prin departamentele centrale 

(ministere) reprezentă interesele colective ale în- 

tregei naţiuni. Este însă rea o organizare a unui 

serviciu public, atunci când se dă în competenţa 

departamentelor chestiuni care sunt de interes local. 
sau de interes pur specializat pe anume 'profesiuni. 
„:Deaceea, pe de o parte s'a conceput sistema, ca 

reprezentanţii departamentelor să se ocupe la faţa 

locului de chestiunile locale speciale şi atunci ne 
aflăm în faţa unei desconcentrări. 

S'a conceput şi sistema, ca însăși populațiunea 

locală interesată 'să se administreze ca, însăşi, sub 

controlul bine înţeles al autorităţii centrale 'a sta- 

tului; constituindu-se astfel autorități şi orgârie 
lccale descentralizate, cum sunt la noi comunele și 
judeţele, și cum. s'au instituit acum în urmă re 

giunile. 

Este foarte interesantă această organizare în 

țări cu tradiţiuni vechi şi puternice de libertăți 

locale, cum este Anglia, unde fiecare judeţ, fiecare  
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comună, îşi păstrează uneori din vechime prin tra- 
diţiune istorică organizarea administrativă și drep- 
turile locale. Astfel se găseşte în Anglia organizată 
o.legislaţie cu totul deosebită din loc în loc şi câte- 
odată din oraş în oraş. Chiar partea centtală a 
Londrei „City“ are astăzi încă anumite privilegii 
medievale. Nu există în Anglia o normalizare în 

- sensul de unificare rațională a întregului drept ad- 
ministrativ pe tot cuprinsul regatului Marei Bri- 
tanii, ci s'a desvoltat o concepţie cu totul deosebită 
decât cea de pe continent. Pe continent domneşte 
în privința aceasta concepţia rațională a Revoluţi- 
unei franceze care este și a noastră, prin care se 

încearcă să se uniformizeze pe fot întinsul unui 
stat, organizarea administrativă. Răspunzând ace- 

stei necesităţi s'au făcut de alttel la noi legile da 

unificare administrativă în timpul din urraă, prin 

care s'a introdus aceleaşi instituţiuni comunale ș 

judeţene pe tot cuprinsul României întregite, leși 

de o importanţă deosebită, - - 

Ne aflăm alteori în faţa sistematizării întere-: 

selor unei ramuri de activitate în jurul unor Ca- . 
mere alese profesionale, (Camerile de agricultură, 
Camerile, industriale. și: comerciale, Camerile de 
muncă), destinate a coordonă iniţiativa şi interesele 
"private, şi a ajută în felul acesta statul, prin ser- 

vicii autonome descentralizate, în împlinirea misi- 

“unit sale. ia 
- - Tendenţa este ca tot ce este de.interea local și 

tot ce atinge interesele profesionale sistematizate,
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reprezentate prin Camerile respective, să fie lăsate 
la iniţiativa şi administrarea unor organe autonome. 

In fine din ideia de serviciu public, astfel înţeles, 
trebue să rezulte și o anume organizare de princi- 
piu a corpului funcționarilor. De aci un statut al 
tuncţionarilor, precum și o întreagă teorie a tuue- 
țiunilor publice. 

Dar este şi o altă serie de probleme de o deosebită 
importanță care se pun în legătură cu aceste 

principii. In dreptul administrativ se făcea deo 

sebire între serviciile de autoritate și serviciile de 

gestiune. In serviciile de autoritate publică, statul, 

ca deținător al suveranităței naționale, exercită un. 

drept de comandă asupra particularilor. Serviciile 

de gestiune ar fi acelea care interesează numai gesti- 

unea unor patrimonii, fără să pună în joc această au- 

toritate publică. Astăzi această distincţie, .care co- 
respundeă distincţiei dintre actele de autoritate și 

între actele de gestiune și care a dominat mult timp 

dreptul administrativ, cedează pasul în faţa nouii 
concepţiuni care s'a formulat despre serviciile pu- 

blice. Serviciile publice, care înainte se numiau de 

„gestiune, ca și acele de autoritate, sunt supuse ace- 

loraşi regulamentări, cu atât mai mult cu cât este 

foarte greu să se găsească limite precise, între unele 

şi altele *). 
S'au distins astfel acte de autoritate administia- 

tivă, acte de gestiune şi acte de guvernământ, 

  

  

1) Pag. 125, nota.  
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Actele de autoritate ar fi îngrădite prin anumite 
* dispoziţiuni de lege; actele de guvernământ ar fi 
lăsate la complecta apreciere a guvernului. 

O serie de teorii s'au formulat spre a explică 
această distincţiune, dar, poate, nici una "dintre ele . 
nu este complet satisfăcătoare. 

Este de constatat, că legislaţiunea noastră con- 
sacră, distineţiunea și, în special, legea contenciosu- 
lui administrativ recunoaşte, că nici un aot de gu- 
vernământ nu poate fi atacat în faţa, instanţelor 
de contencios administrativ și nu pot fi atacate 
decât :actele administrative de autoritate. | 

In concepțiunea veche se făceă deasemeneă o 
deosebire între administrația deliberantă, cea, activă 
şi cea contencioasă. De pildă, la administraţiile co- 
munale şi judeţene, există un consiliu care delibe- 
rează; un primar, eventual cu o delegaţie perma- 
nentă, care execută: cecace s'a deliberat, reprezen- 

tând administraţia activă; în fine și anumite posi- 
bilităţi organizate de lege de a se recurge la 

anume căi de atac judecătoreşti în contra acțiunii 
administraţiei abuzive. 

Caracteristica actelor administrative este că suni 
executorii prin ele înşile; nu este nevoe, pentru 

aplicarea lor imediată, de judecată și de învestirea. 

cu formula executorie a hotărârilor ca în dreptul 

privat: e o acţiune directă. - 
Particularul are însă uneori o serie de drepturi . 

" organizate prin lege spre a atacă actele adminis- 

trative, atunci când este vătămat de ele. Deaceea 

S
N
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s'a și spus că funcțiunile administrative vor fi de 
„două feluri: funcțiuni active și funcțiuni jurisdie- 
ționale. Partea din dreptul administrativ, care se 
ocupă de acestea din urmă va cuprinde un studiu 
al competenţii instanțelor la care se poate adresă 
particularul lezat, preeum şi organizarea procedurei 
acestor instanţe, cât și un studiu general al respon- 
sabilităţii administraţiunii şi a administratorilor, 
Din punctul de vedere al responsabilităţii, dispo- 
zițiunile pot fi privitoare la materii deosebite; por 
fi dispoziţiuni disciplinare, dispoziţiuni cari sta- 
bilesc răspunderea penală şi patrimonială şi pot fi 
dispozițiuni referitoare la atacarea. şi: desfiinţarea 
actului administrativ, însuși... In dreptul nostru 
sunt, preseripțiuni foarte interesante în această pri- 
vinţă, din care însă nu sau tras până acum toate 
Toloasele necesare. Dreptul nostru constituțional ca. 

şi cel administrativ consacră în anumite condițiuni 

responsabilitatea personală pecuniară a funcționa- 

rului, concomitent cu responsabilitatea pecuniară a 

statului faţă de ucte abuzive. 

In ceeace priveşte contenciosul actelor adminis- 
trative precum şi urmările lor pecuniare există la 

noi o concepție aparte cristalizată în legea conten- 

ciosului administrativ. Prin această lege orice act 

administrativ de autoritate făcut cu călearea legilor, | 

atunci când atinge un drept al unui particular, poate 

fi atacat înaintea instanţelor judecătoreşti spre a  



PRINCIPIILE ŞI CUPRINSUL RAMURILOR DREPTULUI 189 

îi anulat. Acestea sunt în prima instanţă Curțile 
de Apel respective, ale căror hotărâri poi fi atacate 
la Curtea de Casaţie, 

In străinătate în această privinţă există con- 
cepţiuni deosebite. 

Asticl în Anglia unde este o veche tradiţie a 
unei legalităţi foarte stricte, ori de câte ori un func- 
ţionar a depășit un drept al său în exerciţiul func- 
țiunei sale, aducând un prejudiciu unui particular, 

„se consideră că el nu a lucrat; ca funcţionar public, 
ci ca un simplu particular, și deaceea pentru orice 
vătămare particularul poate în principiu şi cu anu- 
mite forme, derivate din concepţiunea tradiţională 
engleză despre prerogativa. coroanei, chemă în 
judecată pe funcţionar în faţa instanţelor judecă- 
toreşti obicinuite, Un asemenea sistem reprezentă o 
frână puternică, cel puțin în teorie, a abuzurilor ad 
ministrative. 

In Franţa, în liniamente generale, concepţiunea 
abstractă a "lui Montesquieu despre separaţiunea 
puterilor în stat a dominat în această privinţă până 
azi. Instanţele judecătorești, întrucât reprezentă pu- 
terea judecătorească complet separată de puterea 
executivă, nu pot să se amestece în niciun fel în 
actele administrative. Dacă acest principiu s'ar îi 

„aplicat întocmai, s'ar fi ajuns la o a tot puternicie. 
a organelor “ administrative. Dar a intervenit 
ceeace se cheamă jurisdicţiunea administrativă. In 

- afară de tribunalele obicinuite există tribunale 
constituite de însăşi administraţia, câre se numese 
tribunale administrative şi care judecă nu din
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punctul de vedere rigid al legii cum judecă tribu- 
nalele obicinuite, ci din punctul de vedere al inte- 
reselor serviciilor publice. - 

La noi din. contră interpretarea pe care 
contenciosul administrativ, în general, o dă 
legilor, se face tot conform metodelor drep- 
tului privat. Sunt tendenţe în anumite materii, 
unde se vădeşte însă în acest cadru o concepţie. 
semnificativă de lărgire a acestor principii din 
partea Curţei noastre de casaţie. 

„ Instanţele administrative culminează în Franţa în ' 

instituțiunea consiliului de stat, care pelângă atri-. 
„buţiunile sale pur administrative a, fost organizat în 
cele . din urmă, în deosebi dela, 1872,şi ca instanţă de 
judecată administrativă. El este una din instituţi- 

unile cele mai interesante din toată istoria dreptu- 

ui. S'a creat prin jurisprudenţele, pe care această 
instanţă le-a, dat, un adevărat drept pretorian, care 

a sistematizat întregul drept administrativ francez, 
introducând ordine în administraţie şi dând tot- 
odată particularilor garanţii foarte largi în așă fel, 
în cât a prefăcut în totul concepţia ştiinţei juridice 
administrative. n 

O singură observaţie mai este de făcut spre a se 
termină observaţiunile referitoare la dreptul admi- 
nistrativ. Dacă în materie administrativă avem 
aface numai cu serviciile publice, şi nu cu altceva, 
atunci cu drept cuvânt, autorii au tras concluziunea 
că persoanele însărcinate cu gestiunea acestor ser- 
vicii nau numai drepturi, dar concomitent și obli- .  
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gaţiuni. Un funcţionar de ex. are dreptul de a face 
anumite acte. Dar nu este numai un drept al său, 
căci nu e vorba de o facultate la, care poate să re- 
nunțe. Funcţionarul este obligat să-şi exercite mi- 
siunea. Tot asemenea dreptul de vot este un drept 

„al cetățenilor şi în acelaș timp şi o obligaţiune a 
lor, uneori chiar consacrată prin lege, cum e la noi 
obligativitatea votului. 

De aci s'a dedus de unii autori conseovenţe pe 
cari le putem socoti exagerate, că în această ma- 
terie bu se mai poate vorbi despre drept, ci numai 
despre obligaţiuni, înţelegându-se astfel ideia de“ 
funcţiune. De fapt ne aflăm în fața unei relațiuni 
juridice mai complexe în care titularii relaţiunilor 
au fiecare un drept în acelaş timp o obligaţiune, - | 

Din întreaga expunere făcută până acum se poate - 
degajă observaţiunea, că între dreptul censtituți- 
onal şi cel administrativ se constată o profundă 
afinitate a, principiilor. Ambele aceste ramuri ale 
dreptului presupun întradevăr activitatea statului, 
prin reglementarea funcţiunilor sale. Iar dacă se 
admite, că misiunea statului este să organizeze în 
nod practice reglementarea juridică în genere, în 
conformitate cu conștiința juridică, a societăţei res- 
pective, atunci dreptul constituţional alături. de cel 
administrativ apare ca mijlocul de a servi interesele 
ideale, adică morale, şi prin urmare sociale, ale 

„spiritului omenesc, Aceste două ramuri ale dreptu- 
lui public reglementează acţiunile oamenilor în 

- scopul unei cât mai înalte propăşiri a lor, așă în cât
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activitatea lor privată, rămasă nereglementată de 
dreptul public, să se poată, desfăşură cât mai liber 
şi intens, în cadrele largi ale idealului moral al 
societăţei din care fac parte. Aceleași observaţiuni 
se vor puteă face și privitor la celelalte ramuri ale 
“dreptului public. 

Se va observă, că rolul statului astfel înțeles nu 
impune o anume activitate particularilor numai în 
cazul când interesele generale o comandă, cum e în 
cazul statului jandarm (de ex. îi obligă să plătească 
impozite), dar încă, în concepţiunea de astăzi, și în 

interesul particularilor, spre exemplu, spre a lo 

ocroti sănătatea, spre a-i educă sau chiar uneori spre - 
a le îndrumă activitatea economică. In acest din 
urmă caz însă nu poate fi vorba numai de un in- 
teres egoist al unui particular, cum e în dreptui 

privat, ci suntem în faţa unui interes superior de 

propăşire morală a lui, adică a unui interes social, 

reprezentat prin stat, - ca un fundament al activită 
ței acestuia. 

2 

3. Principiile şi cuprinsul dreptului penal 

Dreptul penal pune, prin excelenţă, în opoziţiune 

pe particular cu interesul general reprezentat prin 
stat, și face astfel să apară în relief caracterul său 

de ramură a dreptului public. 

- Dreptul penal înfăţişează tocmai. un exemplu tipic 

de asemenea, relaţiune, în care actul unui particular: 

îl pune în atingere juridică cu interesul general  
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reprezentat prin stat. Când o faptă rea, fie și 
comisă în contra unui parlicular, are o așă 
de mare însemnătate, încât ameninţă în special or- 
dinca publică, statul se simte obligat a interveni 
spre a se apără. În afară de sancţiunile de drept 
privat, cari se rezumă în ultima analiză în repara- 
rea unui prejudiciu material, transformabil în 
bani, intervine astfel și o sancțiune specială supli- 
mentară cu caracter represiv, cu. un caracter de su- 
ferinţă, a vinovatului care se numește sancţiune 
penală., 

La început în istoria omenirii aproape loate 
sancţiunile aveau caracter penal represiv, Incetul 
cu încetul sancţiunea, civilă, cu caracter restitutiv, 
s'a deosebit de cea, penală şi astăzi există două. căi 
cu totul deosebite dar eventual concomitente pentru 
aplicarea fie a uneia, fie a alteia. 

Pentru a obținea sancţiunea, civilă, pentru repa- 

rarea daunelo» materiale suferite de pe urma unei: 

fapte penale, cel lezat se „poate astăzi, |. în 

dreptul nostru, . constitui - parle civilă în ac- 

țiunca penală; e] poate intentă însă “și direct o ac- 
țiune separată în faţă tribunalelor civile. O acţi- 
une specială există însă, acţiunea, penală, care apără 

interesele generale: ale statului şi caută aplicarea 

sancţiunei propriu zis penale. : 
„Titularul acţiunei publice este reprezentantul 

statului și anume: parchetul, cu toate organizările - 

sale şi de aceea în cea mai mare parte a cazurilor, 

afară de câteva. excepţiuni rare, care se explică şi 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII, — 13
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ele, particularul lezat nici nu poate opri acţiuriea 

publică retrăgându-şi plângerea sa. Acţiunea pu- 

plică nu este în mâinile particularilor, ea este în 

mânile statului; prin organe: instituite în acest 

scop. - 

"Natura sancţiunei penale a variat în decursul: 
; 

vremurilor. i 

In vremurile primitive se aplicau constrângeri 

corporale spre a obţine suferinţe fizice extraordinar 

de severe, torturi de diferite feluri, nu numai ca 

sancţiune propriu zisă, dar chiar în cursul insiruc- 

ţiunei spre a descoperi adevărul. Astăzi nimeni nu 

ar puteă, conform principiilor de drept, să fie su 

pus unei pedepse, dacă nu este încă condamnat. 

Tendenţa, generală, este ca pedepsele să se ate- 

nueze tot “mai mulţ. în cursul istoriei. - Re- 

voluţiunea franceză a contribuit mult la acest 

progres. Astăzi în ţările civilizate, pedepsele 

se reduc la forme mai. civilizate, cari variază dela 

o ţară la alta. Nu este locul aci să arătăm deosebi- 

rile între diferitele regimuri de pedeapsă; există o 

scară întreagă de pedepse stabilite de legislaţiunea 

penală. - i | 

In felul acesta, legislaţia penală se ocupă mai 

întâiu de calificarea infracţiunilor şi aceasta este o 

primă mare parte a codului penal, iar în al doilea 

rând, de pedepse şi de regimul lor. 

Ocupându- se de infracţiuni se ocupă implicit de 

infractor. 'Tendenţa legistaţiunii penale moderne 

este ca, după expresiunea marelui jurisconsult fran-  
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cez Saleilles, judecătorii să  individualizeze pe- 

deapsa, cu alte cuvinte pedeapsa să fie aplicată nu 

după norme abstracte, ci fiecărui făptuitor după 

fapta şi după intenţiunea, lui. Căci intenţiunca frau- 

“duloasă este unul din elementele esenţiale ale in- 

fracţiunilor penăle, când este vorba de delicte sau 

de crime. 

Intracţiunile sunt de irei feluri în legislaţiunea 

noastră. Sunt unele de mai: mică importanță, care 

se cheamă infracţiuni corecţionale sau de simplă 

poliţie, unde principiul în genere este că nu se caută 

" intenţiunea agentului. De pildă când cineva a, în- 
„frânt un regulament polițienesc de circulaţiune pe 

căile publice, poate să fie supus unor pddepse. In- 
" fractorul' trebuia să se intereseze, dacă în!r'udevăr 

„este supus unor anume obligaţiuni; aci nu e înten- 
țiunea directă” care se pedepsește, ci negligenţa lui. 
A doua clasă este aceea a delictelor. In sfârşit a 
treia şi cea mai importantă dintre toate este aceea 

a crimelor: sunt faptele cele mai grave, supuse 

unui regim special “de judecată, întrucât 'merp la 

- Gurtea 'cu juraţi, şi unui regim special mai sever 

de pedeapsă. 
In ceeace priveşte! ev oluţiunea” dreptului penal, | 

trebue să se atragă atenţiunea, că până la Revolu- 

țiunea franceză, pe continent, şi mai ales în Franţa, 

pedepsele se aplicau în mod cu totul arbitrar, în 

_sensul'că nu existau texte precise, care să lege pe 

„judecător în aplicarea acestor pedepse. Acest sistem 

“ putea da naştere la abuzuri; la o profundă .nesigu-
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ranţă pentru - particulari.  Deaceea  Revoluţiunea 
franceză a pus marele principiu, care a intrat astăzi 

în conștiința, juridică a, întregii lumi civilizate și 

"care se aplică şi la noi, că pedeapsa, ca să existe în - 

mod legal, trebuie întâiu prevăzută de lege şi nu- 
mai cu. această condiţiune poate fi pronunţată 

(nulla poena sine lege). 

Acest principiu, care la prima vedere pare o 

banalitate, duce la consecinţe interesante. Mai. în- 

tâiu de toate, legea este datoare să dea o definiţiune 
exactă fiecărei infracţiuni. Întrucât această defini- 
“țiune nu este dată, judecătorul, nu pcate aplică o 

pedeapsă. El va trebui prin urmare, să interpreteze 

definițiune dată de lege 'în toate elementele ei 
întrun mod restrictiv, întotdeauna, spre deosebire 
de principiile care se. aplică aproape în tot restul 

dreptului, unde judecătorul este liber să aprecieze, 

afară de cazurile peniru care există dispoziţiuni 

excepţionale, unde deasemenea .se aplică un prin- 

cipiu similar. In felul acesta judecătorul, în ma- 

terie penală, este ţinut să aplice pedeapsa numai 

acolo unde textul. clar şi precis al legilor 'o speci- 

cifică. Este cea mai mare garanție, care se poate. 

_Tuă în contra unui eventual abuz. Este frumoasă ex- 
presia lui Bacon „Torquere leges ut homines tor- 

queant* (se chinuese legile spre a se ajunge la, chi- 

nuirea oamenilor). "Tocmai acest rezultat trebue să 

fie evitat prin aplicarea principiilor expuse. 
“Vorbind de interpretarea, textelor penale, tre- 

hue să se precizeze, că acolo unde legea are lacune  
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în dreptul privat, judecătorul trebue să judece în 

orice caz aplicând legea prin extensiune; în mute- 

rie penală însă judecătorul nu poate condamnă în 
nici un caz: interpretarea trebue întotdeauna să fie 

restrictivă. 

„Pe de altă parte, acel care este acuzat, trebue 
să poată produce apărarea lui. Deaceea legislațiunea 

penală organizează garanţii ca fiecâre acuzat. să 

aibă apărarea liberă şi completă. Iată iarăşi un 

mare principiu, care stă la baza, legislaţiei 

penale. 

In timpul din urmă, în ceeace priveşte aplicarea 

pedepsei, s'au manifestat oarecare tendenţe foame: 

instructive. Curentul general este pentru îmblân- 

zirea pedepselor, după cum s'a spus, sau în orice 

caz pentru individualizarea lor, asă încât să se 

judece infractorul şi fapta mai: mult decât intrat- 
țiunea, în abstracto, întocmai după cum un medie 

bun nu este acel, care cunoaşte maladiile şi reme- 

diile lor în principiu, dar acel care cunoaşte pe 

bolnav.  Şi-l caută, după împrejurările de boalei. 

„Urmând acestor. tendenţe, sunt curente de legis- 

laţie, c care cer desființarea minimului pedepselor. In 

"codul nostru şi în majoritatea codurilor ţărilor ci- 
vilizate se prevede în genere o latitudine pentru 
judecător în sensul unui minimum și unui maxi- 

*. raum de pedeapsă şi chiar uneori circumstanţe agra- 

vante ori atenuante. Se preconizează însă uneori 

desfiinţarea acelui minimum, aşă încât să se lase 

judecătorului posibilitatea, după fapte, să descindă 
.
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cu pedeapsa -până, unde crede el-de cuviinţă. Există 

chiar păreri, care. pretind să se desființeze şi maxi- 

mum, pentru ca libertatea judecătorului să fie încă 

și mai mare. 

Alt curent interesant, care a fost încercat 'de- 

altfel în „America, este acela de a da posibilitatea 

judecătorului să aplice pedepse chiar pe .timp ne- 

determinat, rămânând ca acei care ţin sub supra- 

veghere pe vinovat. să decidă fie cu auxiliarul în- 

stanţei judecătorești, fie ei singuri, care e momen- 

tul când infractorul s'a îndreptat sau şi-a ispășit 

pedeapsa, spre'a:fi liberat. .. : : 

Dreptul penal se mai ocupă şi de altceva. Sunt 

stări: sociale care due la -crime, sunt situaţiuni ge 

nerale psihologice cari sc -pot întinde, ca un fel de 

„boli sociale. “Deşi poate studiul acestor stări nu'e 

" propriu zis o materie de drept, ci mai mult de so- 

ciologie, dreptul penal 'se “preocupă de ele și caută 

“măsuri proventive spre a stârpi răul prin măsuri 

speciale de higienă socială. Se studiază astfel cau- 

zele criminalităţei spre a o puteă înțătură. Această 

cercetare formează obiectul unei ramuri speciale, | 

“numită, criminologie, penologie sau sociologie eri- 

. 

minală. E o Ştiinţă încă în faşe;. ea poate da însă 

sugestiuni interesante, . | 

Unul din mijloacele acestor cercetări este cel sta- 

tistie.. Se consultă, . că. anual se comit î în aceleaş 

regiuni aproximativ acelaș număr de crime şi se 

poate astfel prevedeă” ce sa îi. îi viitor: În” aceste - - 
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condițiuni: se pune. chiar întrebarea, dacă mai 

există libertate individuală a fiecăruia dintre noi. 

Cea mai importantă problemă pe care.şi-o pune 

dreptul penal, şi care este, după cum se va vedeă, 

problema centrală a întregului drept, este aceea a 

libertăţei, căci, fără libertate, este evident, .că nici 

nu:se mai poate concepe o pedeapsă. In.legătură - 

cu aceasta problemă se pune astfel şi aceca a jus- 

tificărei morale a pedepsei, Nu e oare de mirare 

_ca Statul să-şi aroge privilegiul de a interveni cu 

măsuri așă de.grave ca suferințele fizice date prin 

cancţiunile penale în viaţa unui particulari , Cu 

ce drept o face? i 5 

In privinţa aceasta, practica, și concomitent cu 

ea și doctrina,:au evoluat în decursul istoriei, ra- 

finându-se mai mult.. | 

“In societățile primitive exista. ceeace numim noi 

astăzi sistema răsbunărilor private. 

La un moment dat însă, autoritatea de stat a în- 

tervenit atunci când ea s'a, constituit sub o formă 

cevă mai înaintată şi nu a mai lăsat pe particulari. 

liberi să aplice răsbunarea pe cari .0 vor, ci a. regu- 

lamentat-o fără însă a o desființă. Așă s'au făcut 

totdeauna evoluţiunile în :drept, nu prin. salturi 

dela ideile primitive la ideile înaintate, ci printr'o 

lentă trecere, dela unele la altele.. . Pe 

„Un moment interesant este: astfel atunci cână 

statul a reglementat. compensaţiuni, instituind 

sistema compozițiunilor private,- S'a îngăduit, ca 

alte cuvinte, ca cel lezat să se înţeleagă cu infrac-
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torul, în schimbul unor avantagii determinate dina- 
inte. | 

Progresul cel mai mare care s'a făcut în legis- 
laţiunea, penală, în această privinţă, este însă atunci 
când s'au început să se socotească, că trebue cân- 
tărită pedeapsa după fapte, încât să fie oarecare 
egalitate între una şi alta. Astfel s'a ajuns la for- 
mula talmudică a  legei talionului, „ochiu pentru 
ochiu, dintre pentru dinte“ 

In timpul nostru, în special ; prin efectele lucră- 
rilor școlii aşă zise pozitiviste italiene de apărare 
socială, s'a emis ideia, că pedeapsa nu este altceva 
decât un mijloe pe care societatea îl întrebuințează 
spre a se apără și aceasta, ar fi singura ei semnifi- 
taţie. Cu alte cuvinte uţilitatea socială are să, dic- 
teze pedeapsa, ea îi dă sens întrucât este vorba de 
o protecțiune socială. | 

In legătură cu aceasta sia spus şi, că pedeapsa, are 
rolul unui exemplu, care opreşte pe alții, prin înti- 
mirare, dela comiterea infracţiunilor. 

S'a mai spus în fine că pedeapsa se întemeiază 
pe ideia de ezpiaţiune, 

Ideia de expiaţiune presupune însă că nu este 
vorba numai de o îngrijire medicală a unei stări pa- 

„ tologice sau de mijloace pedagogice spre a forma, su- 

fletul cuiva, ci este vorba de situațiunea morală, a 

infractorului. Un infractor este într'adevăr un om 

“liber, adică un om cu rațiune, care a comis o 
faptă rea. 

In afară de dispoziţiunile de drept penal pro- 
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priu zise cuprinse în codurile penale există și dis- 

poziţiuni de procedură penală, care arată cum să | 

se desvolte în faţa instanţelor judecătorești, fie. 

acțiunea publică, fie acţiunea civilă a parlicularu- 

lui lezat, sub formă de parte civilă. Această parte " 
a dreptului penal organizează şi instanţele pentru 

diferitele infracţiuni, cum spre exemplu penttu 

crime, Curțile cu . juraţi. Noi avem în privinţa 

„aceasta un.cod special, în afară de codul penal, 
codul de procedură, penală. 

In materie penală propriu zisă, există î în fine o 

ramură, care a avut nevoe de o repulamentare spe- 
cială. Este vorba de legislaţia justiţiei militare. 
Pentru militari. în general, sau pentru toată 
lumea în cazul unei „crize grave (răsboiu, 
stare de asediu), se aplică, norme” speciale, 

mult înăsprite, cu o anumită organizare a instanţe- 
lor militare, cu anumite calificări speciale ale in- 

fracţiunilor, cu .noui infracţiuni cari nu există în 
dreptul penal comun şi cu alte pedepse. Ele sunt 

- cuprinse în ceeace la noi se chiamă codul de jus- 

tiţie militară cu procedura lui. | 
Constatăm astfel, în concluziuns, că dreptul penal 

constitue o parte caracteristică a dreptului public, 

punând. în opoziţiune statul, ca reprezentant al or- 

dinei publice, cu particularii vinovaţi de turbura- 

rea, ei şi aplicându-le o sancţiune cu totul specială, 

sanoțiunea penală, întemeiată pe ideia de libertate 

“morală. |
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4. Alte materii de drept public intern 

In afară de dreptul constituţional, de dreptul 

administrativ şi de dreptul penal sunt și alte ra- 

muri ale: dreptului care cuprind materii de drept 

publie., | 

Procedura civilă între altele organizează instan- 

tele judecătoreşti, judceătorii de ocol, tribunale, 

Curți de Apel, Curtea de Casaţie. In realitate este 

vorba de organizarea unor .servieii publice. 

Chiar. şi în dreptul privat propriu zis, în dreptul “ 

„civil, sunt dispoziţiuni foarte vecine cu dreptul pu- 

plic. 

Una din colsanele fundamentale de susţineră ale 

dreptului civil este libertatea, convenţiunilor. Dar 

convențiunile după legislaţiunea: civilă, în anumite 
cazuri, nu pot fi încheiate decât în anumite forme - 
solemne, de autenticitate de cx. Pe de altă parte, 

în ceeace priveşte cuprinsul însuși al convențiunilor, 

două părţi nu pot să convină între ele clauze 

contrare ordinei publice şi bunelor moraturi; ase- 

meneai dispoziţiuni sunt nule. 

„Teoria ordinei publice şi bunelor moravuri, care 

se infiltrează în. toată teoria convenţiunilor private, 

care are o influenţă extraordinară asupra totalităței 

dreptului privat și-l priveşte de sus în întregime ) 

1) Distinsul profesor Bart, dela Paris, 4 încereat în mod 
foarte interesant să facă o teorie a ordinei publice, pe baza idei- 
lor fundamentale ale civilizaţiei unui popor, În materia drep- 
tului internaţional privat (Etudes de droit international 
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teorie foarte grea, deși: se studiază de obicei foarte 

pe scurt odată cu dreptul civil, depinde de drepțul 

public. Este întradevăr vorba de interesul general 

al statului care se manifestă într'o formă juridică. 

“E adevărat, că el se arată aci numai indirect, pen- 

trucă statul nu apare ca parte litigantă în proces;. 

statul nu apare direct în relaţiunea juridică contra- 

dictor.cu particularul, unul ca titular activ, altul ca 

titular pasiv al relaţiunii juridice, dar totuș statul 

apare, numai că lasă, sancţiunea. tot particularului. 

„Uneori intervine,. chiar prin organele sale, atunci: 

când declară că sancţiunea se va aplică din oficiu - 

de organele judecătoreşti. -Nulitatea .unei convenţi-: 

uni, dacă :e contrară ordinei publice şi bunelor mo- 

ravuri, poate fi învocată chiar de acela, care a, con- 

tractat. Sancţiunea e în mână acelora, cari au con-. 

tractat... Dar nulitatea poate fi invocată chiar din 

oficiu de instanţele judecătorești, atunci când :e 

întemeiatii pe ideia de' ordine publică. 

Aceste dispoziţiuni sunt în interesul comunită- 

ţii juridice, al statului, păstrător al ordinei publice. 

şi bunelor moravuri. Prin urmare -este evident, că 

ne aflăm în faţa unor relaţiuni de:drept -pobli». 

chiar atunci când statul, autoritatea, nu intervini:, 

ca aci, de cât sub o formă indirectă şi ascunsă. 

Dar în afară: de: aceasta, .în materie agrară, 

  

., pric& 1899, p. 189-284). Comp. de. Vareilles-Sommieres, Des. 

- Tois d'ordre public et de lu derogation auz lie, -1899;- E. 

Alglare, Action du Ainisttre public et thtorie des droiis- 
d'ordre public en maticre citile, 1874. ...
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unde avem la noi astăzi o legislaţiune destul de 
abundantă, regulamentare dreptului de proprietate 
printr'o sumă de dispoziţiuni ale legii de reformă 
agrară este de un interes de ordin public. Nu 
poate azi la noi cineva, să arendeze cum vrea moşiile 
sale, decât pe un anumit termen și uneori la anu- 
mite persoane arătate în lege; nu poate chiar să 
vândă o proprietate rurală a sa, decât în anumite 
condițiuni stabilite de lege, cu un drept de preem- 
țiune al statului în favoarea; țăranilor, ete. Toate 
aceste  dispoziţiuni, cari impregnează întreaga 
noastră legisl ațiune privată, sunt dispoziţiuni în 
legătură cu dreptul public, cum au fost în realitate 
de drept public şi dispoziţiunile recente ale legilor 
pentru prelungirea contractelor de închiriere ale 
locuinţelor, 

"Tot âsemenea în dreptul privat, vna dintre axele 
lui, mai ales în cel comercial, este organizarea as0- 
ciaţiilor și societăților civile și comerciale, cari au 
o: extraordinară însemnătate în comerțul din ziua 
de astăzi. Dar întreaga organizaţie a grupărilor de 
oameni şi de averi în vederea unei mai bune în- 
trebuinţări atinge cât se poate de- aproape intere- 
sului general şi are legătură strânsă „cu 'dreptul 
public. - 

Tot asemenea este în materie civilă regulamen- 

tarea, intereselor care: pot atinge interesele terţilor. 

Când cineva „vrea să cumpere un imobil trebue să 
aibe mijlocul de află, că acel imobil aparţine în- 
tr'adevăr vânzătorului, În acest scop s'au organi- 
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zat anumite registre, care se cheamă registre de 
transcripție și registre. de inscripțiuni hipotecare. 
Toată reglementarea aceasta, toată organizarea 
privilegiilor şi ipotecilor precum şi a materiilor, de 
drept civil, în care se vorbește de interesele “ăr- 
țiilor necunoscuţi, este o organizare care atinge de 
aproape dreptul public. | 

5. Cuprinsul şi principiile dreptului 
internaţional public 

Există şi un drept public extern. Este dreptul - 
„înternaţionăl public sau dreptul ginţilor, care după 
cum s'a arătat pune faţă în faţă statele și stabi- 
lește relaţiunile dintre ele. 

Dreptul internaţional public, se întreabă, întâiu 
"care sunt persoanele de drept, public. Sunt statele 

independente. In mod cu totul excepţional, sunt şi 
alte instituţiuni, de pildă papalitatea cât timp nu 
a fost stat, până acum în urmă, a constituit și ea, 
„o personalitate de drept public; tot asemenea” co- 
misiunea Europeană dunăreană dela Galaţi, ete. O 
personalitate de drept public care le domină pe 
toate în organizarea lor este deasemenea Societatea 
Naţiunilor. Să nu se facă însă confuzie: Societatea 
Naţiunilor nu este un supra-stat, adică Societatea 
Naţiunilor nu trece peste suveranitatea țărilor cari 
o compun; ca respectă această suveranitate, dar 
caută nnmai coordonarea acţiunilor cari se înte- 

_meiază pe suveranitatea “țărilor :care-o compun; ea 

1
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încearcă crearea, unui spirit internațional moral, care 

“să-şi impună puterea lui în relaţiunile internaţi- 

-onale. | | 
Astfel, dreptul internaţional este adus și el, 

“dar din alt; punct de vedere decât dreptul consti- 
" tuțional, să studieze în ce consistă suveranitatea sta- 

telor, considerate în principiu ca egale şi libere, 

cum apar statele, cum dispar ele și în general cari 

sunt persoanele din dreptul internațional public şi 

care este capacitatea lor. 

“Dreptul ginţilor cercetează, astfel în ce stă su- 

veranitatea unui stat în- legătură cu celelalte state 

și care sunt drepturile și datoriile lui. 

... Deasemenea, dreptul ginţilor. se mai întreabă, 

cum se. organizează relaţiunile statelor prin repre- 

zentanţii lor. De aci decurg o serie de dispoziţiuni 

referitoare la modul cum. statele pot fi repre- 

zentate. - 
In sfârşit aceste relaţiuni pot să “ducă la conven- 

“ţiuni între state și. la tractate internaţionale... Va- 

loarea, acestor dispoziţiuni contractuale, modalitatea 

_şi durata lor, influenţele unora asupra altora for- 

" mează astfel obiect de preocupare al dreptului in- 

-ternațional public, 

In sfârşit ce se întâmplă ; atunci când statele nu 

se înţeleg între ele? Procedura în ceeace priveşte 

conflicţele de, interes privat duce la instanţele, jude- 

„cătoreşti;. este un fel de Tăsboiu între două părţi, 

în faţa unui arbitru stabilit de societate, judecăto- 

rul. Aceleași mijloace de procedură există şi în 
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dreptul internaţional public, -din nefericire însă. 
în genere fără arbitru obiectiv care să conducă des- 

baterile, Răsboiul e un mijloc de valorificare prin 
mijloace violente al drepturilor unui stat. Fiecare. 

stat care întră în răsboiu încearcă să-şi realizeze, 
să-şi valorifice dreptul lui. De aci o sumă de dispo- 
ziţiuni care regulamentează răsboiul. 'Tendenţa 

ideală de astăzi însă  ceste a se recurge tot mai 

mult la arbitraj; el tinde a fi organizat de Socir- 

tatea Naţiunilor. Este vorba de a legă statele între 
sle prin cât mai multe convenţiuni și tractate, cari 

să supună cît 'mai multe materii la arbitraj. 
De cînd se desinează o organizaţiune internaţi- 

onală mai precisă, prin înființarea Societăţei Na- 
ţiunilor, începe să se întrevadă, pe de altă parte, o 

adevărată subdiviziune a, dreptului internaţional 

publie. Statele corespund într'adevăr, în relaţiunile 

dintre ele, particularilor din dreptul privat; 'orga- 

nizarea lor comună, politică, întru cât se întemeiază 

pe ideia, de drept, se poate asemănă cu un stat al 

statelor, deși încă în formă embrionară; acesta 

aplică dreptul şi organizează sancţiuni. Se începe 
astfel a se vorbi de o parte specială a dreptului 
ginţilor, care ar corespunde dreptului: public intern 

şi - în “special dreptului constituţional şi * adminis- 

+rativ; de o altă parte care se ocupă de un fel de 

„deep penal între naţiuni; deo ultimă parte, care 
“ar corespunde. dreptului privaţ,. şi care se ocupă 

“numai de relaţiunile dintre state, ca persoane, 

Dreptul internaţional -public e foarte interesant,
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“căci din el se pot trage concluziuni instructive 

pentru întregul drept. In el aflăm mijloacele de 
formațiune ale dreptului, izvorul sociologic al rela- 

țiunii juridice; deşi dreptul, mai ales cel privat, 

apare sub alt aspect astăzi sub forma sa evoluată, el 

se prezentă însă la origine în aceleaşi condițiuni pre- 

tutindeni şi astfel relaţiunile dintre staie ne ajută 

să înțelegem începuturile dreptului în gene:e. 

In privinţa aceasta dreptul public intern este 

un fel de irăsură. de unire între dreptul interna- 

țional public, pe de o parte, care planează deasupra, 

întregului drept, și dreptul privat cristalizat în 

anumite forme technice, pe de altă parte. 

Este cu atât mai interesant dreptul internaţional 

public, cu cât această ramură a dreptului se în- 

temeiază foarte puţin pe texte scrise, Acestea 

sunt tratatele şi convenţiunile, dar numărul lor este 

redus față de multiplicitatea intereselor în joc. Se 

“încearcă, astăzi: timide codificări ale unor materii, 
dar suntem încă foarte departe de realizarea lor. 

“In realitate dreptul ginţilor are ca izvor de drept, 
în mare majoritate a cazurilor, nu textele scrise, 

convențiunile, ci uzul, obiceiul. neîndoios, prac- 
ticile statelor civilizate. | 

Zicem -state civilizate, fiindcă dreptul înterna- 

țional public face distincţiuni pe grupuri .de le- 

gislaţie. 
Este foarte interesant, de relevat, că s'au recu- 

noscut în drept şi în special în dreptul interna- 

țional- public- mai: multe lumi: juridice. 0 lume ju- 
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ridică s'a zis, a fi până la mijlocul veacului al 
NIĂ-lea,- lumea creștină, deosebită de lumea isla- 

„mică și a celorlalte continente. De aceca nn erau 
primite în. concertul statelor civilizate, statele ne- 
creştine, “Unul dintre efectele juridice ale acestei 
concepțiuni a fost; ideia, că curopeanul nu poate fi 

judecat în Turcia, de exemplu, de judecătorii locali 

de acolo și sa instituit astfel așă zisul regim -al 

capilulațiunilor, care reprezentă civilizaţiunea eu- 

vopeană — sau, cum se zicea acum jumătate de 

veac, creştină, — în mijlocul. unei alte civilizaţiuni. 
In privinţa - civilizaţiunei europene trebue să 

spunem, că ea a avut; o oarecare organizare pro- 

prie a ei şi o are îucă astăzi într'un med foarte în- 

teresant. _ _ | - 

După luptele Revoluţiei franceze și ale lui 

Napoleon s'a constituit ceeace s'a numit concertul 

european care nu e altceva de cât reunirea marilor 

puteri. Acestea, şi-au asigurat dreptul de a fi organe 

ale lumii europene, ale lumi creștine, Așă “se 

„explică cum ele 'au putut impune dreptul in- 

ternaţional public pe care. lau înțeles și aşă 

cum lau înţeles, după interesele lor proprii. Noi 

am trăit în veacul din urmă sub influenţa directă 

a acestui concert european la adăpostul” căruia ne 

puneam. E 

__ Concertul europeări astăzi nu mai există -sub 

forma aceasta, dar există sub o altă. formă. E] 

apare întrun mod interesant, în tratatul de pace 
„dela 1919. Este consiliul principalelor puteri aliate 

„2955 — Biblioteca Universitară, VII — 14
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şi asociate spre deosebire de puterile cu interese 

limitate, cum eram şi noi. Statele mai mari la o laltă 

şi-au arogat dreptul să formuleze legislaţiunea, in- 

ternațională pentru toată lumea. Astăzi încă acest 

fel de a, cugetă trăeşte în instituţiunea, Societăților 

Naţiunilor şi în special în consiliul Societăţei 

Naţiunilor, unde puterile mari domină, spre deose- 

bire de celelalte state mai mici care nu au reprezen- 

tanţi permanenţi. 

Există o întreagă mentalitate juridică, care e speci- 

ală fiecărei civilizaţiuni. Avem astfel o civilizaţiune 

continentală europeană cu o anumită mentalitate ju- 

ridică şi alături de dânsa civilizaţiunea anglo-sa- 

xonă cu altă mentalitate juridică. La o laltă con- 

stituesc ceeace se numește civilizațiunea. europeană 

şi americană. Dar pe lângă acestea, există o civili- 

zaţie musulmană, una asiatică, o civilizaţiune ju- 

ridică americană proprie, care se manifestă prin 

pan-americanism și doctrina lui Monroe. De aseme- 

nea există o civilizaţiune juridică aparte a Ocea- 

miei şi a Australiei, precum și o concepţie proprie 

'a' Africei. Este, demn de observat, că la alegerea 

judecătorilor pentru curtea permanentă, de justiţie 

Internaţională, dela Haga, alegere care se face de 

Societatea, Naţiunilor, se tinde în totdeauna ca 

principalele mentalități juridice din lume să fie 
reprezentate. - - 

Cât de interesant devine dreptul, când cei care-l 

studiază pot să' compare la olaltă toate aceste 
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concepțiuni spre a-și de seama atunci într'adevăr 
de rostul instituţiunilor juridice! 

Intr'un cuvânt dreptul internaţional public stu- 
„_ diază și el acţiunea statului, ca reprezentant al co- 

munităţii juridice organizate și arată încă mai mult 
influenţa dreptului publie în genere asupra în- 
tregului drept. Tot dreptul privat se dovedeşte astfel 
ca o excrescenţă a, dreptului public, care se infil- 
trează și îl' regulamentează până în fibrele lui cele 
mai mărunte. 

| 

6. Cuprinsul şi principiile dreptului 
public general: 

Este nevoe de o concepţie unitară care să îmbră- 

țișeze toate materiile dreptului public astfel expuse, 

căutând să construiască o teorie care-să le domine 

şi să descopere legile care unifică: toate ramurile 

lui atât de variate. Ea constitue obiectul dreptului i 

public general. 

Dreptul public general este aşadar o sinteză uni- 

tară superioară care încoronează toate ramurile 

dreptului public. Dispoziţiunile la, care se referă . 
el sunt extrem de mobile și variabile, dar cezace 
este interesant este de a degajă principiile, care 
stau la, baza acestei mobilități și rămân permanente 
în conştiinţa juridică, 

In felul acesta, se constitue şi ceeace s'a numit 

teoria generală a statului. 

Dreptul public general are prin urmare între. 
altele de obiect, spre deosebire de dreptul constitu- .
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țional, pe-care-l îmbrățișează în parte, teoria gene- 

rală a statului și nu numai a statului, ci și a tu- 

turor grupărilor politice, care se manifestă. ca 

atare. 
. Grupările politice pot fi de multe feluri, pro- 

vinciile, comunele, judeţele; grupări politice sunt şi 

statele care se federează între ele. Se spune, că în 

societate sunt clase care se supraptn; grupări so0- 

ciale în orice caz există, care luptă în vieaţa socială 

fiecure spre a-şi realiză înteresele. 

Dreptul general public. trebue să se ocupe de 

toate aceste. fenomene şi să scoată din studiul lor 

principii generale; legi; deasemenea va studiă şi 
principiile: generale care domină, relaţiunile - juri- 

dicp dintre indivizi ca atare şi toate aceste grupări 

sociale ori politice, care au Statul în frunte. 

- Astfel se pune. greaua şi. frumoasa problemă a 

scopului statului. Care este scopul statului? In. ce 

consistă suveranitatea? . Problemă extrem de grea, 

dar care nu poate fi.studiată decât ca rezultat al 

tuturor cercetărilor, -ramurilor speciale ale „dreptu- 

lui public. 

: Suveranitatea ca atribut al statului are de sigur 

_ca -primă semnificaţie, secreţiunea, ca să spunen 

astfel a dreptului. Nu pate aveă altă îndatorire 

statul decât realizarea, justiţiei, “adică a dreptului, 

fie pe cale .de regulamentări generale, fie pe cele 

de aplicare a acestor regulamentări. 

"Dreptul general public: se 'va, ocupă astfel de ac- 

(iunea suveranităţii în' spațiu, asupra! teritoriilor,
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şi în timp, spre a vedeă ce se potrece în evolu- 

țiunea statelor. El se va, întrebă care sunt, for- 

mele pe cari această suveranitate le poate luă şi 
ajunge astfel la studiul formelor de guvernământ 

şi la studiul formelor statului, la studiul modului 

cum trebue înțeleasă şi cum este înțeleasă în 
dreptul comparat, separațiunea puterilor şi func- 

țiunilor statului, precum; și la studierea teoriilor 
centralizatoare şi teoriilor care descentralizeoză uc- 

țiunea statului. 

Prin ce metode technice juridice se vor. consli- 

lui însă. toate aceste drepturi ale statului, pe care 
le studiază, într'un mod așă de pasionat, dreptul 

public. general şi teoriile generale asupra statu- 

lui? Sunt oare aceleaşi metode ca cele ale dreptului 

„privat cu interpretarea, precisă a unor texte? Desigur 

că nu. Montesquieu observă cu drept cuvânț în 

„IrEsprit des Lois": „Il est ridicule de ptctendre 

„decider des droits des royaume:, des nations ct de 

„univers, par les mâmes maximes sur lesquelles 

„on decide entre parliculiers d'un droit pour -une.. 

„oultiăre'' 

Când ne gândim însă ce. importanţă are statul 

Și dreptul public general pentru întreaga înţele- 

pere a dreptului, ajungem să ne dăm seama, cât 

| de factice sunt aşă, zisele metode speciale ale drep- 

tului privat, O nouă lumină înviorătoare cade asu- 

--pra lor şi astfel înţelegem toată mișcârea contem- 

porană, care încearcă, pornind dela dreptul public,
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o nouă renaştere a metodelor dreptului în ge- 

nere. a 
“Pentru dreptul public general metodele trebue 

să fie ştiinţifice, întemeiate pe observaţiune, isto- 

rie şi drept comparat. EI este în strânsă legătură 

cu "politica, adică cu acţiunea grupirilor po- 

litice pentru apărarea intereselor lor. Marile 
transformări : politice, legile acestor : transfor- 
mări, interesează deci deaproape pe dreptul pu- 
blic general. 

"In sfârșit, ca concluziune, o mare problemă tre- 

bue să se pună. Există în materie de drept pu- 

blie, drepturi şi obligaţiuni ca în dreptul privat, 
_așă cum susține teoria, clasică? Astăzi, se caută a 

se înlocui ideia de drept şi obligaţiune în materie 
publică. cu aceia de funcţiune.. Dar funcțiunea în- 

semnează numai o complexitate mai mare a rela- 

ţiunii juridice, care ea însăşi se reduce prin analiză, | 

la anumite drepturi şi obligaţiuni, precum s'a ară- 

“tat mai sus 1). Când cineva de ex. votează, are şi 

dreptul și: datoria, de a votă. Aceasta înseamnă, că 

"exercită o funcţiune, dar aceasta, nu însemnează, 

că nu întervine ideia de drept şi de obligaţie. 

Toate drepturile și obligaţiunile în materie de 

drept public, ca şi în materie de drept privat nv 
se pot întemeiă, într'o concepţie juridică bine în- 

chegată, decât pe ideia de libertate a oumenilor 

Voința lor liberă, se manifestă prin acte juridice, 

2) II-III-A-2,
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De aceea dreptul public general duce la o teorie 

generală a actelor juridice, care îmbrăţişează nu 

numai teoria cunoscută a, actelor juridice care stă 

în fruntea dreptului privat, dar și în materie de 

drept public, deschizând noni. orizonturi ştiinţei 

contemporane a dreptului.



_B. DREPTUL PRIVAT 

1. Principiile şi cuprinsul dreptului civil 

Dreptul privat are ca fundament dreptul civil.. 

Dreptul civil constitue dreptul comun În ma- 

terie de drept privat. Aceasta înseamnă, că domină, 

întregul drept privat şi anume că, ori de câteori 
nu se vor află alte dispoziţiuni, se va aplică la- 
gea civilă. 

Dreptul civil se ocupă de viaţa privată și pa- 

trimonială a particularilor. Viaţa patrimonială a 
particularilor se desfăşură în familie. De aceea 

dreptul civil se împarte în două mari capitole: 
pe de o parte familia, pe de altă parte, relaţiunile 
patrimoniale propriu zise ?), 

Interesant de relevat este, întz'adevăr, că drep- 

tul civil, care e partea cea mai elaborată din în- 

tregul drept din punct de vedere technie și din 

punctul de vedere al aplicărei imediate zilnice, a 
fost până acum așă de puţin studiat din punct 

de vedere ştiinţific, încât nu s'a găsit. o diviziune 

corectă şi rațională a materiei, ceeace este prima 
condiţiune a unei lucrări ştiinţifice, 

D) H. Capitant, Introduction au droit civil; Mateiu Can. 
tacuzino, Elemente de drept civil, -
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Vom încercă aci enunţarea problemelor pe care 

le studiază „dreptul civil, enumerându-le într'o 

ordine care nu corespunde diviziunilor obicinuite 

ale acestei materii, dar care reprezentă, credem, 

un început de ordine rațională. 
Ia, începutul dreptului civil sau, mai -bino zis, 

la fundamentul lui stă ceeace se chiamă teoria 
obligațiunilor.  Obliguţiunea constitue într'ade- 
văr elementul cel mai simplu cu care se construieşte 

întregul drept -civil'). Nu poate fi vorba de re- 
laţiuni de drept privat, cum nu poate fi vorba de 

drept în genere, decât în sensul că anume per- 

soane au anume obligaţiuni, cari corespund uns... 

drepturi. Când A are o obligaţiune faţă de B, 

aceasta înseamnă că B are acelaş drept faţă de 

A 5). Prin urmare, în mod normal, la fundamentul 

întregului drept civil stă teoria obligaţiunilor (cum 

se nase obligaţiunile, de câte feluri sunt, cum se 

stine sau se modifică). Această materie a obliga- 

țiunilor, desigur cu anumite puneri la punct, nu 

făcute încă în “întregime, se întinde după cum am 

arătat, chiar şi asupra dreptului public, Fa este 

moștenită de noi din dreptul roman, care ne 

" învață cum s'a constituit teoria obligaţiunilor, el 

" trebue 'să arate ceeace este viu şi permanent în 

ca şi: cum domină astăzi încă întregul: drept privat, 

Obligaţiunile au drept obiect, bunuri. Pr estaţiui- 

nile pot să fie din acest punct. de vedere „de mai 

  

î, 1-12; II-I. 
2 UL-1-D-9.
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multe feluri: pot să fie de a da, de a face, sau de a 
nu face. Cele de a face sau de a nu face se reduc şi 
ele în ultimă analiză la folosirea bunurilor, iar cele 
de a da, se referă direct la bunuri. Astfel teoria obli- 
gațiunilor, implică și studiul diferitelor ieluri de 
bunuri, de bogății, asupra cărora, dreptul îşi ezer- 
cită acţiunea, în: relaţiunile private ale oamenilor, 
fată prin urmare un al doilea mare capitol al drep- 

"tului civil. | NE 
Obligaţiunile iau naştere fie din actele de voință 

ale oamenilor, căci nu putem concepe ca ciuevă 
să aibă răspunderea unei obligaţiuni fără să fi 
voit-o într'un fel oarecare, fie cum se spune de 
obicei- din lege, Iată de ce dreptul civil, trebue 
să studieze îsvoarele obligaţiunilor şi cu acest pri- 
lej ajunge să cerceteze voinţa juridică şi diferitele 

„ei manifestări între care sunt convenţiunile. 
In codul civil, se află formulată, ca. dispoziţiune 

„de lege, o teorie a izvoarelor obligaţiunilor. Citim 
în cod, că obligaţiunile nasc din contracte, quasi- 
„contracte, delicte, quasi-delicte și lege. Ne referim 
la cursurile de drept civil pentru explicarea amaă-. 
nunţită a ficcăruiă din aceste concepte, La. o ana: 

“liză, mai amănunţită, se vede însă că izvoarele . 
obligaţiunilor la prima vedere se pot reduce lu 
două: voinţa oamenilor și legea 1). Deseori însă 
chiar legea regulamentează în genere voinţa prezu- 
mată a părţilor şi ajungem astfel tot la prima cate- - 
gorie, voinţa oamenilor. | 
———— 

D) DI-I-B-5,
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De pildă în dreptul civil se află o sumă de dis- 
poziţiuni numite supletive, care regulamentează fie- 

care fel de contracte, dispoziţiuni cari au toemai ca 
înţeles să înlocuiască ceeace se presupune că a fost! 
voinţa, părţilor. Prin urmare legea, din acest punct 

de vedere, regulamentează voinţa părţilor. 
Dar sunt unele dispoziţiuni, care par a nu re- 

zultă de loc din voinţa efectivă a părţilor, și 

par să fie impuse de lege. Așă de pildă, dacă 

cinevă se îmbogăleşte fără cauză, în dauna altuia, 
este obligat, chiar dacă a făcut-o fără voie, să res: 

tituie valoarea cu care s'a îmbogăţit astfel. 

Tot asemenea aci intră și marea teorie a res: 

ponsabilităţei civile, pe care o vom analiză în alt 

_loe, dar de -care trebue să vorbim de acum un 

cuvânt ?). 

Ea este cuprinsă în cunoscutul art. 1382 şi urm. 
din codul civil francez și în art. 998, şi urm. din 

codul nostru. S'a spus, că aceste puţine articole, 
cuprind o materie tot așă de vastă ca restul drep- 

tului civil şi aşă este. Răspunderea pentru faptele 

oamenilor. trebue regulamentată. Aceasta se face 
întrun fel sumar, în legislaţia noastră civilă. Când 

"cineva a adus:0 daună altuia, din greşeală sau cu 

voință, trebue să o repare. 

_O.asemenea obligaţiune- de reparaţiune patrimo- 

pială, o asemenea responsabilitate, naşte în toate 

ipotezele tot din voinţa: omului. 

    

DUI-I-B.
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Poate fi vorba, ca în delicte, de voinţa directă a, 
părţei, de intenţiunea ei manifestă, şi atunci ne a- 
flăm în mod evident, nu în faţa legi ca isvor de drept, 
ci a voinţei; în acest caz înfenţiunea dutorului răs- 
punzător se poate numi directă. Faptul care naşte 
responsabilitatea poate însă fi şi un rezultat în apa- 
Tență străin de voinţă, de ex. Sa comis din gre- 
şeală. Dar și în acest caz ajunge, deși pe o cale 
Situra nică tot la voință ca isvor al răspunderei. 
Voința aceluia care a comis fapta trebuia într'a- 
devăr să fie atentă, nimeni nu are dreptul să fie 
neglijent în dauna, altora: aceasta o numim înten- 
țiune îndirectă, 

In orice caz este necesar să se respecte persona- 
litatea celorlalţi, după cum noi înșine cerem să ne 
tie respectată, în interesele ei, personalitatea. noas- 
tră. Şi acest principiu de bază, pe care se înteme- |. 
iază de altfel întregul drept și nu numai dreptul 
privat, explică necesitatea de a, repară situaţiunile 
periclitate fără drept de o persoană altei persoane. - 

Astfel împărțirea isvoarelor obligaţiunilor, pe 
de o parte, în cele care rezultă dintr'o voință a 
oamenilor, pe de altă parte în cele care rezultă 
din. lege, -se poate reduce în ultima analiză, — 
după cum de altfel se va explică mai departe la 
unul singur, care este tot voinţa și existența 
personalităței juridice a oamenilor *). | 

De altfel şi legea nu este alteevă decât consfin- 

1) II-I-B-5 
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țirea prin voința oamenilor a unor dispozițiuni, 

întocmai cum un contract privat este deasemenea 

consfinţirea prin voință a unor dispoziţiuni juri- 

dice; de aceea se și spune că contractul este legea 

părţilor, - îar legea este contractul  societăţei. 

Legea are această caracteristică, că este for- 

mulată de stat şi se aplică Ja mai mulţi, cu 

autoritatea sancţiunii, dar în ultimă analiză este 

de aceaşi natură. 

Impărțirea clasică a isvoarelor obligaţiunilor. în 

contracte, quasi-contracte, - delicte, quasi-deliote pe 

de o parte şi lege de altă parte, este vițioasă şi din 

'punet de vedere logic, pentrucă ceeace se chiamă 

„fundamentum divisionis* 'se: schimbă atunci când 

se spune, că există şi legea alături de celelalte 

patru isvoare. Este evident întradevăr, că și cele- 

lalte sunt consacrate tot de lege, căci altminteri nu 

ar aveă nici un efect). | 

In cecace priveşte voinţa oamenilor, ca poafe să 

producă efecte, fie intre ii, fie, cum se spune, 

mortis causa, pentru cazul de moarte. 

Imtre vii voinţa poate să fie unilaterală, numai: 

_a unei singure persoane, poate 'să fie şi bilaterală, 

reprezentând două: voințe care coincid, spre a dă 

naştere unei obligaţiuni. In cazul icesta avem de 

a face cu convențiuni sau contracte.: 

- Voința unilaterală, nu poate însă să existe, so- 

cotim, ca isvor în drept. O ofertă este un act tipic 

  

1) III-I-B-5.
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de manifestare a unei voințe unilaterale. Cât timp 
nu a fost acceptată do cinevă și prin urmare nu 
a fost primită, nu poate să producă vre-un efect. 
Un Robinson izolat într'o insulă, oricât şi-ar ma- 
nifestă voinţa, întrucât nu are faţă de cine să-şi 
creeze obligaţiuni sau drepturi, nu poate să sta- 
bilească o relaţiune de drept. Prin urmare, în fond, 
sub o formă directă sau deturnată, nu există decât 
voinţa bilaterală creatoare de obligaţiuni și drep: 
turi d, 

Coulractul este o convențiune care crează obli- 
gaţiuni şi drepturi. Convenţiunea în înţeles tehnic 
este cevă larg, este un acord de voințe cu un obiect 
juridic, cum spun Aubry şi Rau. Ea cuprinde nu 
numai contractul, ci şi înţeleperile dintre oameni 
prin care se sting sau se modifică obligaţiunile re- 

'zuliate din contracte, cum. zice Planiol, 
Contractele sunt de mai multe feluri. . 
Mai întâi pot fi sinalagmatice sau unilaterale. Un 

contraot unilateral este acela care crează o obli- 
gaţiune în sarcina numai a unei din părți, cores- 
punzătoarea unui drept în favoarea celeilalte. 
Când cinevă de ex. s'a, recunoscut dator cu o sumă 

de bani, una din părți a creat celeilalte dreptul de 

a-i'cere la scadenţă aceă sumă de bani conform con- 

„tractului, iar sie-şi obligaţiunea de a dă acea sumă 
  

1) III-1-B-1.— Aceasta nu însemnează că voința unei părţi 
nu ar puteă în principiu produce efecte, în mod retroactiv, 
din clipa când a fost emisă, deși nu s'a întâlnit de cât mai 
în urmă cu altă voință. Comp. Saleiilăs. De la dâclaration de 
volontă; Geny, Methode d'interpretation, No. 112 bis.
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de bani. Sunt însă contracte care crează fiecăreia, 

din părţile care convin şi drepturi şi obligaţiuni, 
" contracte mult mai complexe. Astfel este contrac: 

tul tipic de vânzare, în care unul se obligă să 

deă obiectul vândut, iar celălalt se obligă să de 
o sumă de bani, astfel că fiecare nu numai unul 

are câte o obligaţinne şi un drept, iar cellalt drep- 
tul şi obligaţiunea corespondentă. Acestea se chia- 

mă contracte sinalagmatice. 
Contractele mai pot fi cu titlu oneros şi cu 

titlu gratuit. Cu titlu oneros este contractul prin 

care cinevă recunoaște în sarcina sa crearea unzi 

obligaţiuni în schimbul unui echivalent, pe când cel 

cu titlu gratuit face să nască o obligaţiune în sar- 

cina, cuivă, care nu primeşte nimic în schimb. Con- 

tract cu titlu gratuit tipic este donaţiunea. 
Contractele mai pot fi solemne şi nesolemne, 

acestea putând fi consensuale sau reale. Con- 

tracte solemne sunt acele: care nu se pot face 

decât într'o anumită formă, fără; de care contractul 

nici nu oxistă, de ex. formă autentică: chiar de 
s'ar dovedi existența înţelegerei părților, legea o . 

„socoteşte în neființă, dacă nu îndeplineşte riguros 

cerinţele de formă. Vânzarea, de ex. poate din 
contra să se facă în orice formă și este suficient să 

se constate pe căile legale voinţa concordantă a 

părților, pentru ca să-și producă efectele; un ase- 

„menea contract se numeşte consensual. Există, alte 

contracte, de ex. cel de depozit, în cari obligaţiunea, 

nu se naşte în momentul încheerii; cineva nu poate
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începe a fi obligat să restitue lucrul depus în de- 
pozit,: de cât din clipa când prestaţiunea s'a efee- 
tat, când lucrul a fost predat; până atunci ar 
putea interveni prin înţelegerea părţilor alte obli- 
gaţiuni, dar nu aceea de a restitui un lucru nepri- 
mit încă: aceste contracte se numesc reale, după 

. expresiunea Romanilor care spuneau că se formează 
hure, adică prin prestaţiune. Dar sunt alte contracte, 

cum sunt contractele de căsălorie, cari trebue 
“făcute în anumite forme (autentică), altfel sunt 

inexistente. De asemenea contractele de donațiune 

trebue făcute. în anumită formă (autentică şi să 
cuprindă şi acceptarea: autentică). Tot asemenea 

contractul de hipotecă, dacă nu este făcut sub o 
anume formă (autentică), nu are nici un fel de 
fiinţă legală, Dacă nu îndeplinese condiţiunile de 

formă cerute de lege, contractele solemne. aşă dar 

nu există; forma, face parte integrantă din însă- şi 

fiinţa lor. Se 
Contractele mai pot fi “principale şi accesorii, 

Printre cele accesorii, tipice sunt contractele de 

garanţie. Când cinevă .de pildă, constitue o hipo- 
tecă sau un gaj, aceasta o face sub formă de.con- 

tract accesoriu de garanţie, pentru a asigură de 

ex. un împrumut care s'a făcut. Aci contractul prin- 
cipal este împrumutul, iar contractul: de garanţie 

este accesoriu. 

Manifestările juridice de, voinţă pentru după 

moarte” („mortis causa“),. au ca formă tipică în 
va legislaţia noastră, — deși în alte legislaţiuni pot să
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fie de mai multe feluri — testamentul. Şi testamen- 
tul, ca să-și aibe existenţa, trebue să fie făcut în 
anumite forme, nu estd suficientă o simplă mani- 
festare de voinţă, tocmai din cauza gravităţii lui, 

Pe de altă parte atragem atenţiunca și aci, că deşi 
o asemenea manifestare de voinţă se numeşte uni- 
laterală, în realitate tot bilaterală este: dacă nu se 
găsește după moartea lui „de cujus“, adică a -ace- 
luia care a făcut testamentul, cinevă care să pri- 

mească bunul testat, actul nu poate să-și producă 
efectele juridice. Prin urmare şi aci ne aflăm în 

faţa 'unei întâlniri concordante de voințe. | 

- Cum se” face un contract? Cum: se leagă părțile 
prin “contract? Iată o problemă pe “care noi astăzi 

pare că o înţelegem foarte uşor, pentru că este in- 
trată în conștiința juridică a ţărilor civilizate. În 

linii generale contractele, afară de câtevă excepțiuni. 
referitoare la contractele solemne și la cele reale, la 
acestea din urmă din cauza naturii lor, iau naştere azi 

prin simpla voință a părților. Acordul voințelor 
este astfel suficient. Dar această realitate, care pare 

așă de simplă, este produsul unei lungi evoluţiuni 
| istorice. : Sa 

“In dreptul roman toate „mijloacele de naștere ale 

contractelor 'sunt întemeiate nu atât pe ideia voin- 

tei, cât pe aceea a, unei forme care trebue îndepli- 

nită. Se vede cu interes în studiul dreptului roman, 

cum totdeauna contractele se fac cu anumite forme 

solemne, cu pronunţarea unor fraze, cn anumite | 

gesturi rituale, fără de cari contractul” eră inexis- 

-e 

2955 — Biblioteca Universitară, — VII — 15
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tent. Să nu ne mire aceasta; pe vremea, aceea nu 

există instrumentul actelor scrise ca astăzi și 

oamenii trebuiau să consacre sub o formă solemnă, 

ca toată lumea, să ştie, existenţa. învoelii lor; pentru 

aceasta se cereau câteodată şi martori, pentru ca 

ei să fie dovezile vii, după cum noi astăzi cerem 

acte scrise ca dovadă a existenţii contractelor. 

Trebue să se deosebească ideia de dovadă a unui 

contract, de aceia a formei solemne; nu e de mirare 

însă că la “începutul evoluţiunei dreptului, anume 

forme'de dovadă să fi devenit foarte des condițiuni 

solemne ale existenţei contractelor. 

Nevoia aceasta de a face gesturi solemne care să 

“ consacre contractele, există, chiar și astăzi la noi 

în viaţa primitivă de toate zilele. Ce este altceva, 
în poporul nostru, obiceiul de a da mâna, când au 

convenit oamenii, sau de a bea aldămaşul, decât 

consacrarea, că înţelegerea s'a făcut? Acelaş spirit 

eră şi în forma, primitivă a, dreptului și în special 

a dreptului roman sub forma practicei unor cuvinte 

sau gesturi, cu deosebirea, însă că necesitatea formei 

eră așă de imporioasă, încât actul grav al încheerei 

unui contract trebue făcut în forme solemne nu 

numai ca o dovadă a contractului, dar chiar ca o. 

condiţiune a existenţei lui. Contractele erau so- 

lemne în înţelesul explicat mai sus. Azi foarte 

puţine contracte mai sunt solemne; în . genere o 

probă legală le poate dovedi existenţa, 

Pentru a transferă de exemplu proprietatea unui 

lucru priatrun contract la Romani, trebue să se
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facă tradiţia lucrului, adică să se dea efectiv lucrul, 
altfel nu se' transferă proprietatea, deşi înţe- 
legerea eră încheiată. La noi este altfel. La noi 
printr'o simplă convenţie se transformă şi propri- 
etatea unui lucru. Am .cumpărat cutare :obicet: 
am. devenit prin aceasta, proprietar al lui. La Ro-: 
mani nășteă numai obligațiunea de a da lucrul, 
fără ca prin aceasta acel căruia el se vânduse să 
devină de plin drept proprietarul - lucrului. Cele 
două noțiuni sunt cu totul distincte. 

Incetul cu încetul distineţiuriea aceasta însă s'a 
atenuat. 

“Un prim mijloc, care a ajutat: evoluţi- 
unea, a fost ceeace se chiamă traditio longi 
manu. Era - suficient -ca. acela care -vindeă să 
arate obiectul cu mâna, de ex. un iniobil, şi atunci 
cellalt se presupuneă, a fi intrat în posesiunea lui 
şi deci proprietatea, eră transmisă. O altă atenuare 

„a fost traditio brevi manu. Cineva are de ex. un 
lucru în depozit sau cu titlul de chiriaş, fără a. fi 
“proprietarul lui. Chiriaşul lucrului sau depozita- 
rul lui nu deţine lucrul cu titlul de proprietar; el 

„aveă, cu o expresid din dreptul roman, „nuda, pos- 
sessio'“,'ceeace numim noi astăzi posesiune cu titlul 
precar. Eră însă suficient să intervină o convenţie 

între proprietar şi precarist, ca din acel moment 
precaristul să, deţină lucrul ca. proprietar, pentru 

“ca să se transfere proprietatea. Prin aceasta se eviti, 

“formalitatea! tradiţiunei, a înmânării lucrului vân- 

dut. Se vede cum în felul acesta a început să se
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desvolte ideia, că simpla voință poate.să transfere 

proprietatea. Un alt mijloc în cele din urmă a fost 

ceeace se chiamă constitulum possessorium. A. vinde 

“lui B un imobil și declară prin. contract, că de aci 
înainte îl deţine cu titlul de precar. Prin această 
formă convenţiunea de transmisiune a proprietăţei 

își producea efectele, iar formalităţile trodițiunii 

erau înlăturate. 

Ca o moştenire a dreptului roman, în evul 

mediu, spre a se ajunge în fapt la o transmitere a 

proprietăţii prin simpla voință a părților, se intro- 

duceă totdeauna în acte clauze de transmisiune 

brevi manu, longi manu sau de constituit. posesoriu şi 

în felul acesta se evitau formalitățile tradiţiunei. 

Aceste clauze întrucât se reproduceau inevitabil în 

toate contractele se numesc clauze de stil. 

 Intervenind . însă - cugetarea doctrinală a vnor 

filozofi, cum. a fost Grotius şi Pufendorf, s'a în 

ceput a se analiză aceste operaţiuni și s'a consta- 

“tat că în realitate voinţa părţilor produce efectele 

transmiterii proprietăţii. Astfel s'a infiltrat în spi- 

ritul! juridic ideia, că voința produce teansfertul 

proprietăţii. 

Această concepţie a fost consacrată în. mod for- 

“mal apoi de codul civil şi astfel clauzele. de stil 

devin inutile astăzi, prin simpla voinţă a părților 

se transferă proprietatea. - 

Ă În ceeace privește crearea de obligaţiuni, ceeace 

„e alteavă decât transfertul “de proprietate, s'a spus
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că contractele aveau în dreptul roman un caracter 

formalist, afară de. câtevă contracte excepţionale 
care au davenit de timpuriu consensuale, cum eră 

vânzarea, mandatul, socictatea. In realitate la în- 

ceput obligațiunile se creau într'o formă foarte 

strictă, forma stipulațiunii, care  făceă să inter- 

vină mai multe persoans, cu anumite cuvinte ri: 

tuale, anumite gesturi rituale. Altfel nu se năşt:ă 

obligaţiunea de drept civil. 
Incetul cu încetul însă dreptul pretorian, care a 

avut-marele merit de a adaptă dispozițiunile drep- 

tului civil la nevoile vieţii de toate zilele, 

a recunoscut oarecari efecte şi simplei voințe 

a părţilor: Această simplă voință a părţilor, ma- 
nifestată prin convenţiuni, se numiă „nudum pac- - 

tumi, o simplă înţelegere. [a nu dădeă dreptul 
la o acţiune. Nu puteă cinevă să intenteze un pro- 

ces pe baza unui asemenea, pact. Dar când i'se în- 
tentă un proces pe baza unei stipulaţiuni interve- 

pite, el pute opune o excepţie, excepția nudu- 

„lui pact intervenit. In felul acesta indirect s'a ajuns - 
„chiar 'prin evoluţiunea dreptului roman să se dea 
„.oarecari efecte voinţii părţilor. - 

Prin' urmare, dreptul: roman nu este, precum s'ar 

puteă crede isvorul concepţiunii noastre, după care 

„obligaţiunile contractuale nasc prin voinţa părţilor, 

„deşi în, dreptul „roman,..ca,. în. orice drept, - voinţa 
este la baza întregii concepțiuni, căci fără voinţă = 

"mici nu se 'poate înţelege o „convenţiune. 

In dreptul cel vechiu german tot astiel nu Ea
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sim ideia consensualității la baza contractului, 
Dreptul german vechiu eră și el tormalist ca toate 

drepturile primitive, dar întrun sens simbolic. 

Se întrebuințau și .acolo oarecari forme rituale, “ 

ca de pildă o festuca, un bastonaş, care avcă o 
anume semnificaţie, cârd se făceau contractele, 

- căci altele nu erau valabile. Un zadium, un obiect 

fără valoare, se remițeă deasemenea cu titlul de 

simbol aceluia cu care se contractă. Simbolismul. 

cră la temelia : formei. “contractelor, nu "voinţa 

părţilor. - 

In evul mediu, toate. formele: acestea au coexis- 

tat, împreună cu formele scrise care începuseră 

încă din perioada, din urniă a dreptului roman, așă 

că se găsiau în evul mediu contracte născute prin 

scris, contracte născute prin' forme reale, adică prin 

tradițiune, contracte născute” în mod: simbolic; -iar 

sub influenţa. creştinismului sa mai introdus şi 

altfel de contracte, care se nășteau prin jurământ. 

Din. această formă a jurământului constatat, caie 

consacră obligaţiunea, s'a născut încă din secolul 

al 13-lea, atenuând tot mereu formele: jurământului, 

dreptul la acţiune pe bază de simplă înţelegere, de 

nudum. paetum.' Astfel în ceeace priveşte obliga- 

iunile s'a. constituit, încă înainte de aplicarea 

acestui principiu la transfertul proprietăţei, ideia 
că 'obligaţiunile se nasc pe baza simplei voințe a, 

părților. 

Ce se înţelege însă prin zoinţa: juridică? -Voinţa - - 
irebue' să se întâlnească la două părți; e o voință
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psihologică a. unei părţi şi a unci alteia. Ce este vo- 

inţa psihologică? Cum -două intenţiuni, fenomene 

psihologice. de o extremă delicateţe, se pot întâlni, 

ceeace este aproape imposibil de fapt? Cum se 

naşte astfel contractul? Iată chestiuni foarie grele 

pe cari le vom trafă în alt loc). Aceste probleme 

nu pot avea altă soluţiune decât aceea că voința 

nu este numai voinţa psihologică, așă cum a 6xistat 

Ja un moment dat, dar așă cum ar trebui ca să fie. 

Ea are un caracter normativ, căci nu „poate oricine 
să vzea tot ce i-ar trece prin minte, ci trebue ca 

voința lui să se adapteze unor norme anumite, În 

felul acesta, nu voinţa, psihologică este aceea care 

decide, această, xoinţă trebue apreciată, cum trebuiă 

să fie şi nu cum a fost la un moment dat. 

Dreptul civil în afară de obligaţiuni în genere 

și de isvoarele lor mai studiază drepturile reale, al: 

căror tip este proprietatea. Exemple de drepturi 

reale mai sunt uzufructul, uzul, servituţile, hipo- 

tecile, gajurile ete. Când cineva e proprietar, al 

unui lucru se recunoaște între el şi acel lucru o 

relaţiune directă, (deaceea se” şi numeşte drept 

real), în sensul că proprietarul „poate face ce vrea, 

“cu lucrul său, povăţuit numai de propriile sale în- 

- terese, atât timp cât nu vatămă interesele legitime 

ale 'altora. Oricine” altul poate fi astfel împiedicat 

de proprietar de a trage foloase din lucrul lui. 
„Proprietarul poate chiar cere obiectul său (reven- 

-1) III-I-B-4. *
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dică) în orice mână s'ar află (drept de suită, pe 
lângă dreptul de preferență). In acelaş fel se în- 

tâmplă cu toate celelalte drepturi reale, Aceasta 

i este aparenţa, 

De fapt însă, încă de acum peste o sută de ani, 
cugetătorul Immanuel Kant observase (și azi mulți 

jurişti au reluat observaţiunea), că nu se . poate 

vorbi de o relațiune' directă între o persoană, - 

proprietarul, şi un lucru. Dreptul de proprietate se 

reduce într' adevăr şi el, contrar aparenţei, la un 

„complex de obligaţiuni, adică de relaţiuni între 

persoane. A aveă .un drept de „proprietate asupra 

unui lucru, este a aveă dreptul de a se folosi faţă 

de oricine întrun anumit fel de acel lucra, i iar pen- 

tru toţi ceilalți membri ai societății este obliga- 

ţiunea: corespondentă de a respectă acel drept: Prin 

armare dreptul de proprietate și în general toate 

drepturile reale, se rezolvă și ele în ideia de obli- 

gaţiune şi anume o serie, foarte complicată, de . 

obligaţiuni, nenumărat de multe, care leagă pe.pro- 

“prietar pe de o parte cu fiecare din toţi membrii so- 

cietăţii pe de altă parte, care sunt ținuți la o absten- 

ţiune, la o obligaţiune de a nu face. 

__Se poate astfel susțincă, că obicinuita distine- 

țiune pe care majoritatea autorilor de. drept civil 

o fac între drepturile reale şi drepturile: aşă, zise 

de. creanţă (corespunzând unor simple obligaţiuni) 
nu corespunde realităţei: dreptul real nu este decât 

un complex. de drepturi de creanţă, de simple obli-
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gaţiuni, dar care nu, apar decât la o analiză amă- 

nunţită *). 

"După ce s'au studiat întâiu obligaţiuinile după 

ce s'a arătat în ce constă în felul acesta şi dreptul 

de proprietate cu toate atributele lui, trebue să ne 

întrebăm cui se atribue obligaţiunile şi deci drep- 

turile? De aci studiul persoanelor. | 

Persoanele pot fi de mai multe feluri: perzoane 

fizice şi personalităţi juridice, cum sunt sccietă- 
ţile, corporaţiunile, fundaţiunile*). „Acestea din 

urmă se mai numesc uneori şi patrimonii de afecta- 

țiune. Ele sunt persoane juridice; nu există nici o 

mersoană fizică, căreia îi aparţine patrimoniului 
fundaţiunei Carol, cărţile, localul, ete. Statul însuşi 

nu este persoană fizică şi totuși este o personalitate. 

juridică. Câte o dată personalităţile juridice cari 

nu sunt persoane fizice se! numesc persoane murăle, 

ceeace nu este tocmai exact, după cum. se va explică 

mai departe). ae DE 
Persoanele: au un anume statut. Ele se » nasc, ele 

mor, apar şi dispar, și - aceasta. trebue constatat... 

Odată 'constatarea” făculă, că' ele” există, trebue să 

„mai ştim in'ce relațiuni se află ele între ele din punc- 

tar de vedere al dreptului: privat și astfel suntem 

aduşi să studiem domiciliul, familia, naționalitatea. 

Familia este studiată de dreptul civil din două 

puncte de vedere..Intâiu din-punet de vedere al 

  

1) I0I-1-C-2 şi 3. 
2) III-L-A.. i 
SIA
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organizărei ei, ea constituind o instituţiune de sine 
stătătoare, şi aci suntem într'o strânsă apropiere 

de dreptul public; âpoi din punct de vedere al 
relaţiunilor patrimoniale care pot să nască din re- 
laţiunile familiare. Este anume vorba de obligaţi- 

unile şi drepturile respective ale membrilor fami- 

lei, modul cum se constituesc regimurile matrimo- 

niale, ce se întâmplă cu averea atunci când cineva 

moare (ereditatea ab intestat și testamentară), ete. 
Ca o urmare a tuturor celor spuse, oricine are 

astfel, în orice moment, un anumit număr de drepturi 

sau: obligaţiuni -patrimoniale.. Aceste. drepturi toate 
sunt rezolvabile în bani, pentrucă sunt valori mate- 
riale. Toate aceste drepturi laolaltă constituese 
ceeace se cheamă. patrimoniul cuiva. Patrimoniul 

este unul. Toată averea cuiva, averea patrimonială, 
adică rezolvabilă în bani, constitue o unitate de 
sine stătătoare. Fiecare om nu are de cât un singur 

patrimoniu care din punct de vedere material poate 

să fie mai: mate, sau mai mie, poate să varieze din- 
“trun moment în altul, poate fi chiar la un mo- 
ment: dat negativ în sensul că are mai multe da- 
torii decât drepturi. Fiecare patrimoniu nu are decât 

un singur titular al'său: - Astfel s'a construit în- 
„drept o interesantă şi importantă teorie a; patrimo- 

niului 1). ” = 

Dar dreptul civil trebue să se mai ocupe și de 

altceva. Odată ce persoanele titulare ale drepturilor 

  

1) III-I-C-4.
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şi obligaţiunilor, odată ce obligaţiunile în principiu 

uu fost studiate, trebue să se vadă, cum poate 

cineva să dovedească drepturile “lui şi astfel se 

constitue teoria probelor. S 'ar putei zice că ca face 

parte mai .mult din procedură. Probele pot fi 

judiciare făcute în faţa instanţei judecătoreşti, 

sau ezlra-judiciare. Probele extra-judiciare pot fi 
preconstiluite, cum sunt actele scrise, pe care le 

confecționăm chiar din momentul în care facem o 

convenţiune, spre a puteă dovedi mai târziu în faţa 

justiţiei drepturile noastre. 

In sfârşit, dreptul-civil, trebue să se mai ocupe: 
şi: de metodele de interpretare ale textelor sale. - 

„Până în timpul din urmă a dominat în această 
privinţă aşă zisa, şcoală a ezegezei, care se măr- 

gineă să interpreteze strict textele, după intenţiunea 

legiuitorului, - intenţiune psihologică de multe ori: 

foarte greu-de găsit.” 

De câteva decenii încoace în Franţa, Germania, 

Italia şi în toate ţările civilizate este o mare miş- 

care, care tinde să prefacă toate metodele de inter- 
pretare în dreptul civil 1). | 

Un fext de lege de: luminează în: mod evident: 
întru câtva şi prin ăctele preparotorii, dar înainte 

de toate trebue apreciate și interpretate faţă de 

„realitatea juridică la - care . se aplică; căci scopul: 

| dreptului nu_este_să satisfacă o logică abstractă, 

" ci”să se adapteze nevoilor: practice. Aceste reali- 

  

1) Comp. Geâny, Methode 2 Dnterprătaion e sources en. 
droit prir€ positif. ' .
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“tăți juridice, după unii, sunt acelea care există în 
momentul când legea a fost pusă în vigoare (Geny), 
după alţii, cari merg mai departe. în concepţiunile 
lor, trebue să fie aelea ale momentului când se 
aplică legea (Saleilles).. Pe de altă parte, acolo 

unde legea, nu dispune, căci legea nu poâte ome- 

neşte să prevadă întotdeauna totul, ori de câte ori 
există o lacună trebue să se găsească și să se dea 
6 soluțiună contrar celor ce: spunem în materie de 

drept penal. Această soluţiune se găseşte în: legi- 

tură cu principiile generale ale dreptilui civil. şi 
mai ales cu nevoile practice juridice ale momtntiu- 
lui când se aplică legea şi ale: speţei. 

Ca o conclusiune aşă dar, dreptul civil, pornind 

dela situaţiunea și dela voința expresă sau prezu- 

mată a, personelor de. drept privat, voință care 

trebue să fie conformă cu anumite norme, le atri- 
- bue drepturi şi obligaţiuni cu caracter patrimonial. 

2, Principiile şi cuprinsul. dreptului - 
comercial 

Dreptul comercial este reprezentat printr!o legis- 

lație specială, care se aplică comerțului. Dreptul co- 

mercial este însă. un drept excepțional, dreptul co- 
“mun fiind dreptul civil. 

EI studiază mai întâiu. pe: comerciant, arătând 
cine este comerciant, apoi cari sunt şi în ce consistă 

actele de comerţ. -. “ , 

- Printre comercianții e cei mai importanți în ziua 
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de astăzi sunt societăţile comerciale, cari colectează 

averi imense prin anumiie inijloace technice, pu- 
nând câteodată în joc, nu responsabilitatea ilimi- 

tată a componenților societăţii, dar o responsabili- 

iaie limitală; de pildă când cineva a devenit acti- 

onarul unei 'societăți, când cumpără o acţiune, nu 

înţelege. să se facă răspunzător cu-toată averea, ci" 

numai cu suma pe'care a pus-o când a cumpărat 

acţiunea. Reglementarea, acestui : mijloe extraordi- 
nar de eficace în ziua de astăzi constitue una, din 

părțile centrale ale dreptului comereia).. 

Odată persoanele comerciale stabilite, dreptul 
comercial studiază și anumite dispoziţiuni speciale 

referițoare la modul cum ele pot să contracteze, 

precum şi modul cum se efectuează în comerţ, anu- 
mite acte. Este vorba mai ales de efectele de 'co- 

mer, cari au deosebită importanţă. pentru credit, 

întrucât pot să: circule din mână în mână, fără 

să-şi piarză valoarea. 'Lendenţa modernă. este de 
altfel ca codul comercial. să exercite în privinţa 

aceasta o puternică influență asupra, dreptului 

civil. E: 

” Când. comerciantul strâmtorat a ajuns în stare 

-de încetare de plăţi, el este pus în stare de fali- 
ment. In acest caz trebuc - organizate - şi apărate “ 

interesele tuturor. creditorilor comerviantului. De 

„aceea patrimoniul: încetează de a fi în mâinele co- 

merciantului şi se dă în: îngrijirea unor anumite 

organe cari reprezentă totalitatea, sau, cum se zice, 

riassă creditorilor, Studiul falimentului. este astfel 

un capitol esenţial al dreptului comercial. 

.
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Este evident, că dreptul comercial trebue să -se 
mai ocupe de probe şi de procedura specială comer- 

cială care corespunde cu procedura civilă, dar care 
este mult mai redusă în felul ei. 

In ceeace privește comerțul pe mare și naviga- 

țiunea, ele fac obiectul unor dispozițiuni speciale, 

care constituesc dreptul comercial maritim. -: 
Dreptul comercial este astfel o aplicare a princi- 

piilor de drept privat la o anume materie, comerțul. 

3. Dreptul agrar” şi industrial privat. 

Afară de dreptul comercial mai există însă şi: 

alte dispoziţiuni care se aplică unor domenii spe- 

ciale de activitate, chiar dacă nu sunt constituite 

în coduri deosebite, ca codul comercial. 

Există astfel o legislaţie agrară atât de com- 

plexă, la noi, în' urma ultimilor legiferări ale 
noastre, cari au reglementat proprietatea rurală şi 

„din cari cea din urmă este legislaţiunea pentru re- 

forma agrară. 

Există deasemenea dispoziţiuni de legislaţie în- 

-dustrială, * care reglementează : raporturile vieţii 

îndustriale şi în special .relaţiunile dintre patroni 
“şi lucrători. Aci trebuie să se studieze convențiunile 

relative la muncă, contractele individuale Şi colec- 

tive de muncă, regulamentarea, legală a muncei în 

“întreprinderile industriale, conflictele care se pot 
“naşte, cum sunt grevele, sindicatele lucrătorilor şi 
:asociaţiunile patronale, probleme delicate, care în
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cea mai. mare parte de alifel. atârnă de dreptul 
public. : 

4. Principiile şi cuprinsul procedurii civile 

Procedura în: genere; şi în special cea civilă, este . 
iarăși socotită ca o ramură a dreptului privat, deşi 

după toate aparențele trebue să fie trecută la 

dreptul public. i 

Ea organizează 'în orimul rând instanțele jude- 

cătorești. In conflictul dintre două părţi fiecare 

„vine cu interese proprii, dar fiecare vine şi cu pasi- 

unile personale. Este astfel necesar să intervină un 

arbitru cu autoritate, care reprezentă rațiunea-calmă, 

şi obiectivă. Din această ideie se pot; deduce obli- 

gațiunile şi drepturile judecătorului. El trebue să 
fie cu desăvârșire imparţial, în totdeauna liniştit, 

să inspire cea mai mare încredere și autoritate 

părților; el e reprezentantul rațiunei reci, dar în- 

țeleg; ătoare, în rezolvarea conflictelor, pe care re e 

Produce vâltoarea patimilor și intereselor omeneşti. 

Organizarea instanţelor la noi, s'a făcut pe baza 

următoarelor principii. Există două instanţe de 

judecată. Există însă mai multe feluri de tribunale, 

judecătorii de ocoale, tribunale, curţi de apel, curte 

de casaţie. Tnstanţele de fond sunt judecătoriile de 

ocol, cu apel la tribunale, sau tribunalele pentru 

afaceri mai importante, cu apel la curţile de apel, 

Curtea de Casaţie nu mai judecă fondul, judecă nu- 

mai dacă judecătorul de fond nu'a călcat legea;
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aceasta înseamnă că judecă numai în drept. În 

felul acesta prin organizarea ei Curtea de Casaţie, 

care e una singură, stabilește o interpretare în fie- 
care speţă, care devine până la sfârşit obligatorie 

pentru instanţele de fond. Ea aduce astfel unifi- 

carea şi stabilizarea jurisprudenţei. 

„ Procedura civilă determină nu numai funcţiona- 

___rea acestor instanţe, dar și garanţiile necesare: în 

" favoarea, părţilor în judecarea litigiilor. La noi ora- 

lilalea desbaterilor. este astfel recunoscută. In alte 

legislaţiuni. se depun memorii şi instanţele judecă 

după memorii; la noi partea trebue în principiu să 

expună oral ceeace are de spus. Publicitatea, afară 

de cazuri excepționale, este iarăşi stabilită prin 
lege ca o garanţie. Şedinţele trebue să fie publice, 
pentru ca oricine să poată să controleze discuţiunile 
contradictorii a tuturor chestiunilor aduse în litigiu. 

Judecătorul în fine nu poate să hotărască asupra 

unor chestiuni nediscutate. - 
In ceeace priveşte probele, există o serie de dispo- 

zițiuni cari-au drept scop, şi aceasta nu irebue să 

se uite de judecători, căutarea adevărului; să sta- 

bilească faptele așă cum s'au întâmplat, prin toate 

mijloacele științifice, cari pot sta la : dispozițiune. 

În această privinţă este utilă pentru judecători 

cunoaşterea, psihologiei martorilor. 

„Mai ales la noi, judecătorul are înclinarea, de a, se 

mărgini la un rol cu totul pasiv. Eisistă însă o ten- 
denţă astăzi să-se dea, judecătorului un rol cât mai 
activ, ca să intervină în litigii, să îndrumeze chiar
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părţile în apărarea şi în reclamaţiunile lor. Scopul 
oricărei judecăţi nu poate fi întradevăr altul, decât 
constatarea dreptului adevărat în relațiunile dintre 
diferitele părți și trebue evitată orice surprin- 
dere, i 

Procedura, civilă mai studiază modul de execu- 
tare al judecăților, stabilind mijloacele prin cari 
acel care a obținut o hotărire poate s'o execute. 
Ar trebui ca întro' viitoare reformă, legislativă 
formele de executare ale legilor noastre să fie siin- 
plificate. | 
“Intr'un cuvânt procedura trebue să, fie simplă, 

ca să nu încurce pe părţi, trebue să fie rapidă, 
pentru ca procesele să nu dureze prea, mult, să fie 
eftină, pentru ca fiecare să poată să-și valorifice 
dreptul. Ea trebue în acest înţeles să fie 'cât mai 
eficace, pentrucă este mijlocul fără de care dreptul 
nu se poate realiză. Interesul -superior al comuni- 
tății juridice cere ca dreptul fiecăruia să fie efec- 
tiv respectat. . _ , 

5. Cuprinsul şi principiile dreptului 
- i iiternaţional privat 

Dreptul internaţional. privat are ca , Obiect stu- 
diul conflictului legilor în 'spaţiu. : pa 

Conflictul legilor poate 'să fie de două feluri: -în 
timp. și în spaţiu. În timp se întâmplă atunci când- 
ne aflăm. în faţa întrebărei, - care leze se aplică, 
una. veche care a dispărut sau cea actualmente în 

2955 — Biblioteca Universitară — VII, —16
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vigoare? Un singur exemplu: cineva a comis o 

infracțiune pe timpul când aceea infracţiune eră 

prevăzută în legislaţiunea penală şi pedepsită. In 

momentul când este judecat, s'a schimbat legisla- 

(iunea şi acea infracţiune s'a desfiinţat. Mai trebue 

pedepsit agentul sau nu? Iată felul întrebărilor 

cari se pun în această privinţă.. 

Principiul general care se aplică şi care se stu- 

diază în dreptul civil este acela al așă, zisei neretro- 

activităţi a. legilor, prin care legile nu trebue apli- 

cate pentru trecut. - | 

Există şi un conflict al legilor în spaţiu. Ne. 

“aflăm atunci în faţa problemei de a şti, care lege 

se aplică, cea dintr'o țară sau cea dintr'o altă 

țară? Deaceea studiul său ia numele de drept înter- 

naţional. Dar cum nu este vorba propriu zis de 

relaţiunile statelor ca atare între ele, ci de rela- 

țiunile persoanelor private, se numeşte drept inter- 

naţional privat. Să luăm un exemplu, citat de auto- 

rul de drept internaţional Pillet. Presupunem că doi 
soţi americani, d-nul şi d-ra Smith, cu reşedinţa la 

Londra, — se întâmplă foarte des ca' Americanii să 

„stea la, Londra,——fac o călătorie la Paris,—se întâm- 

plă foarte des ca Americanii, stabiliţi în Anglia, să 

facă voiajuri la, Paris. Americanii, poate fără expe- 

_rienţa circulaţiei Parisului, se aventurează pe marile | 

bulevarde între automobile. Un” automobil îl calcă 

pe d-nul Smith. E greu rănit și este dus la, sanatoriu. 

La sanatoriu medicii declară, că e nevoe neapărat 

de o operaţie. D-nul Smith este în stare de nesim:
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țire. Soţia face un, aranjament cu medicul peniru 
o operaţie costisitoare. Se face operaţia. Peste - 
câtăva vreme însă Americanul simte că-i vine 
clipa din urmă şi vrea. să facă un testament, 
Cheamă atunci, după formele franceze, pe notarul 
public şi: face un, testament, în care lasă. un legat; 
soției sale şi apoi moare. 

Iată evenimente, cum se pot întâmplă niulte 
zilnic. 

O serie de probleme studiate de dreptul interna- . 
țional privat se pun cu prilejul lor. 

Se naşte o răspundere din partea proprietaru- 
lui şi conducătorului automobilului, răspundere 
care duce la daune interese. Intrebarea este: un 
străin poate să ceară asemenea, daune? Aceasta nu 
este posibil în toate legislaţiile. Dacă poate să le 
ceară, după co norme se apreciază ele?. In codul 
civil francez ca și în al nostru sunt anumite regule, 
în dreptul englez şi cel american sunt altele. După 
cum norma este una, sau alta, suma de bani care: 
se alocă cu titlul de daune este alta. Care lege e 
aplicabilă cea americană sau cea franceză? 

Altă problemă: d-na Smith a făcut un contract 
cu medicul pentru operaţiune. După legislaţiunea 
franceză, ca şi după a noastră din vechiul Regat, 
un asemenea contract, spre a fi valabil, trebue să 
aibă autorizaţia soţului. După legislaţia engleză şi 
americană. nu e nevoe. E valabil contractul? | 

Apoi pe cine angajează contractul? Pe d-na 
Smith personal asupra averii ei proprii sau și pe
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d-nul Smith și prin urmare: pe moștenitorii săi? 
Fiecare legislaţie dă o altă soluţie. 

Formele în care se face testanientul sunt apoi 

altele în legislaţia, engleză și cea americană, decât 

în cea franceză. D-nul Smith a chemat un notar şi 

a dictat ultimile lui voințe. Aceasta este forma 

franceză. E valabil testamentul? Modul cum şi-a 

exprimat voinţa e conformă cerinţelor legii? Fiecare 

legislaţie cere alle forme pentru testament. 

“In afară de aceasta, s'a deschis o succesiune. 
Unde, după ce regule? Cine sunt moștenitorii? 

Fiecare legislaţie are alte norme. 

Se simte îndată cât de complexe şi grele pro- 

„bleme se pun. Judecătorii dela Paris. trebue să 

aleagă ce legi se aplică, pentrucă legile” care se 

aplică pot fi contradictorii, fiind vorba de legea 

americană, engleză, franceză. 
Tată în esenţă problema pe care şi-o pune „e dreptul 

internaţional privat, problemă foarte: grea. Sar 

puteă chiar spune, că până în ziua de astăzi nu e 
complet rezolvată - cu “toate eforturile, cari san : 

făcut, 

Cave sunt ţintele pe cari' trebue să le urmă- 

rească judecătorii în soluţiunile pe cari le dau 

acestei probleme? Mai. întâiu soluţiunile irebue să 

fie coherente, să- nu se : contrazică între.ele, deşi 

se aplică; mai multe legi. In al doilea; rând solu- 

țiunea pe car6 o dau judecătorii dela Paris trebue 
să poate să fie'aplicată de judecătorii dela Londra, 

unde să presupunem, că d-nul Smith mai are bu-
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nuri, și deasemenea şi de cei din America, unde să 
presupunem, că are imobile, Ce soluţiune trebue - 
să dea judecătorii dela Paris în -așă fel, încât să o - 
impună și judecătorului din străinătate, care even- 
tual va avei să judece sau să execute această ata- 
cere? . 

La prima vedere problema - pare aproape impn- 
sibilă. Ea s'ar rezolvă într'un singur fel: a avea 
o unitate de legislaţiune, Dar o unitate de legisla- 
țiune în toate ţările este o imposibilitate absolută. 
Fiecare stat, fiecare popor îşi are mentalitatea lui, 
nevoile lui proprii, şi este cu desăvârşire cu nepu- 
tință să săsim elemente ale legislaţiunii private, 
care ar fi uniforme pentru toate țările. Se fac pro- 
cote de iratate. prin care se încearcă a, se ajunge 
la un fel de înţelegere în „această, privinţă, Ches- 
tiunea este încă în studiu, nu s'a ajuns la nici o 
concluzie hotărâtoare. | 
„Dar chiar dacă: s'ar fi ajuns, s soluţiunea mai pre- 
supune nu numai identitatea legilor, dar şi ideati- 
„tatea jurisprudenţii, adică a felului cum oamenii 
„înţeleg a aplică legea; fiecare țară aplică legea, 
după felul cum au înţeles-o judecătorii ei, cu men- 
talitatea ei, prin prisma nevoilor ei proprii. Asttel 
jurisprudența variază dela ţară la ţară, chiar-când 
textele sunt aceleaşi. Un caz tipic este codul 

„Bostru 'civil; chiar atunci când „avem texte iden- 
tice cn cele franceze, uneori avem alte jurispru- 

“deaţe decât în Franţa, după nevoile și mentalitatea 
„noastră. 'Dar încă. atunci când este vorba,de po- |
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poare cu mentalități şi culturi deosebite? Jurispru- 

dențele variază, jurisprudenţele merg în alte di- 

recțiuni conform . mentalității fiecărui popor. 

Deaceea, chiar dacă condiţiunile unei identități 

de lepislaţiune s'ar înfăptui nu am puteă aveă 

garantată şi o unitate de jurisprudenţă. 

Cum se va rezolvă atunci chestiunea? Numai 

întrun singur fel: judecătorii trebue să se ridice 

deasupra textelor pozitive, acolo unde sunt. Noi 

nu avem decât un singur articol din codul civil, 

art. 2, respectiv art. 3 din codul civil francez, care 

se ocupă de această chestiune și care nu spune mai 

nimic. Dar judecătorii trebue să se înalțe şi să 
caute principii, principii aşă de convingătoare, încât 
să se aplice în mod necesar în orice ţară civilizată 
de orice judecător. Este vorba de principii gene-- 

rale ale dreptului, independente de dreptul sens, 

care ar trebui să. se impună prin necesitatea lor 

logică, oricăror judecători din orice ţară de aceiași 

civilizaţie, | 

" Problema astfel pusă e așă de grea încât pare 

aproape o utopie. Totuşi se încearcă realizări și s0- 
luţiuni. 

Antorul pe care l-am citat, marele jurisconsult 

francez Pillet, susţine chiar, că nu este -vorba aci 

propriu zis de drept privat, ci este vorba de drept 

internațional public, pentrucă nu este vorba de apli- 

carea unor-legislaţiuni. la-persoane private ca-atare;- 

ci soluţiunile cari se trag, nu pot fi scoase decât
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din principiile generale ale relaţiunilor dintre state. 
Dacă se stabilese anumite principii de respect. re- 
ciproc ale statelor între ele și deci, ale autorităţilor 
statelor respective, atunci ca, o consecință putem să 
"ajungem şi la rezolvarea acestor probleme de drept 
internațional privat; dacă nu, problema; practică 
— zice el este insolubilă, Dar în cazul acesta, în 
loc să ne aflăm în domeniul dreptului privat. tre- 
cem în domeniul dreptului public internațional. 

Alţi autori, din contră, cum. e Bartin, socotesc 
că e vorba de soluţiuni de drept intern, pentrucă 
sunt apreciate şi aplicate de tribunalele naţionale . 
ale fiecărui stat; de aceea ele și diferă în multe pri- 
vinţe dela stat la stat. | 

S'a încercat de mult, din cauza. nevoilor practice 
care au îmboldit la aceasta, soluţionarea acestui 
fel de probleme și astfel s'a născut teoria statutelor. 

Trebue de altfel să spunem, că această îcorie 
este astăzi pentru mulţi autori depăşită, întrucât 
nu se poate aplică la complexul de relaţiuni înter- 
naţionale de drept privat care se prezentă cercetării 
juridice. 

Prin secolul al XIII. lea Lombardia, deși sub 
suzeranitatea împăratului german, eră .0 țară 
foarte înfloritoare, însă nu eră. un stat unitar, ci 

eră compusă dintro serie de cetăţi, de oraşe, 
fiecare foarte desvoltate din punct de vedere eco- 

“nomic, făcând un comerţ foarte intens. Aceste 
„cetăţi, aveau ca drept comun, aplicabil în toate 

cazurile, când nu prevală.un drept local, dreptul -
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roman. Afară de aceasta, însă, fiecare din aceste 

-cetăți mai avea și statutul ei propriu, legile ei pro- 

prii, fie că era vorba de legi scrise, fie că eră vorba 

de cutume. Din cauza nevoilor comerțului şi a acti- 

vităţii intense între ele, pe de o parte, iar pe de 

altă parte prin influenţa doctrinelor care se elâbo- 

rau în universităţile renumite de pe vremea aceea 

la Bologna, Pisa şi Florenţa, universităţi la care 

veniau studenţii din întreaga, Europă, s'a stabilit 

aşă zisa doctrină a ezterițorialităței legilor. Eră 

0. doctrină după care legile îu anumite. cazuri nu 

Sar aplică numai pe teritoriul statului unde ele 

sunt în vigoare, dar chiar în afară. 

Cum a ajuns doctrina şi practica italiană în 

vremea, aceea îndepărtată, la această soluţie? - Prin 

seriarea materiilor şi dificultăţilor. Jurisconsulţii 

Şi, „judecătorii, Imând drept bază, ca drept comun, 

dreptul „roman, au împărţit arta în diviziuni şi 

subdiviziuni cât mai amănunțite. In fiecare din 

aceste materii se întrebau cu bun simţ care sunt 

soluțiunile cele mai eficace pentru înflorirea rela: 

țiunilor comerciale şi siguranţii afacerilor? Aa 

-S'a întins în felul acesta asupra întregei Lom- 

bardii o doctrină, care se numeşte doctrină italiană 

întemeiată pe ideia, unor diviziuni și subdivizi- 

uni consecutive în materie, pentru a vedeă la fie- 

- care în parta. ce :soluţiune trebue dată, care lege 

- "trebue aplicată. 

Această doctrină a trecut atenuată printr'o tra- 

“ diţie mai veche a principiului teritorialităţei cutu:
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melor din Italia, unde a căpătat o foarte mare au- 

toritate, şi în Franţa, unde, cu toate cele câteva 

- eritici cari s'au făcut, mai mult teoretice, s'a, impus 
din cauza necesităţii practice în relaiunile comer- 

ciale dintre supușii diferitelor legislaţiuni. Ea a 

durat în Franţa pâtă prin secolul al 17-lea sau 
18-lea, - 7) 

La cast DOCă,; s'a născut în Franţa un fel 

de precizare şi modificare a concepţiunii italiene 

dând naștere la aşă zisa concepțiune franceză a 

Statutelor. Francezii au reluat ca principiu, princi- 

piul' teritorialităţii, după. care legile se aplică în 

principiu numai pe teritoriul stafului. respectiv. 
Prin excepţiune însă, sunt anumite materii, cum 

sunt cele referitoare la starea şi capacitatea per- 

soanelor, unde ar fi o absurditate să se aplice legis- 

laţiunea locală unui călător străin, ci trebue să se 
aplice legislaţiunea țării străinului: se recunoaşte 

statulul său personal. In cazul când se aplică le- 
gislaţiunea locală, ne aflăm în faţa unui statul 
real. Ori de câte ori. e vorba de îmobile, care în vre- 

mea, aceea constituiau aproape esenţa averii oame- 
“nilor, pentrucă averea mobiliară -pe vremea aceea, 
"spre deosebire de ceeace se întâmplă astăzi era ne- 

glijată, de atâtea ori se aplică statutul real. Astfel 
Sa născut teoria celor două statute: statutul per- 

sonal şi statutul real... 
- S'a văzut însă îndată, că teozia nu-i i completă; 

s'a 'simțit nevoia chiar a; unei categorii intermedi- 

are, statutele mizte, în cazul, de pildă, al legiti-
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mărei unui copil; în acest caz nu e vorba numai 
„de starea şi capacitatea copilului, dar şi de rela- 
fiunile referitoare la bunuri și ar putea fi vorba 
și de imobile; deaceca .autorii au preconizat un 
statut mixt, o - 

Dar s'a putut repede constată, că emvernul nu 
acoperea bine realitatea. juridică, așă încât s'a re- 
nunțat în cea mai mare parte a i cazurilor la ideia 
unui statut mixt. 

Teoria statului real şi personal, care a constituit 
teoria dominantă, în Franţa, pe timpul Revoluţi- 
unii a trecut în codul Napoleon, a trecut și în codul 

„ nostru civil unde se spune în art. 2. — respectiv. 
art. 3 francez — că în ceeace priveşte starea şi ca- 
pacitatea persoanelor, ea urmăreşte pe Români în 
străinătate; se va aplică însă legea r românească imo- 
bilelor situate în România. 

Dar aceste dispoziţiuni sunt mouit prea puţine 
pentru întregul complex al materiei, pentru toate - 

_relaţiunile care se prezintă în viața. zilnică. Aceste 
relaţiuni pun probleme foarte delicate, 

Tot prin secolul al 17-lea, în Olanda s'a născut | 
o a treia doctrină, — în afară. de cea italiană Şi cea. 
franceză, —. așă zisa doctrina a Țărilor de jos, 
doctrina olandeză, după care, mergând mai departe 
decât doctrina franceză, principiul . teritorialității 
mu suferiă excepţiuni. Legile nu se aplică decât 
numâi pe teritoriul .statului : respectiv, iar dacă 
câteodată statul admite şi aplicarea unor legi “stră- 

„ine, aceasta nu o face cu titlu obligatoriu, ci o face
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„ex comitate gentium“ din curtoazie internaţi- 

onală. , 
Diferenţa între doctrina franceză şi cea olandeză. 

este că în cea franceză. aplicarea legilor străine este 

obligatorie în anumite cazuri, pe când în doctrina 

olandeză ea stă numai într'un principiu facultativ 
de curtoazie internaţională. _ | 

'Prebue să spunem, că doctrina olandeză a trecut 

-în ţările anglo-saxone, în Anglia, în America, 

unde se aplică până în ziua de astăzi. Anglia nua 

simţit nevoia, rezolvărei acestei probleme în mod 

mai acut, decât după ce a alipit Scoţia și și-a for- 

mat imperiul. colonial, așă încât în imperiul Bri- 

tanie se găsea un mozaic: de legislaţiuni deosebite. 

Prebue să mai menţionăm un autor din timpul 

din urmă, italianul Mancini, care a pus principiul, 

care a rămas, că ori de câte ori e vorba de dreptul 

public se aplică legile locale, legea personală ne- 

putându-se aplică decât atunci când este vorba de 

dreptul privat. Aceasta. 6 foarte natural, pentrucă 

legile de drept public ca şi : multele dispoziţiuni 

de drept privat care “sting ordinea publică, 

interesează însăși existența 'statului. Un stat nu 

pi din spirit de condescendenţă, internaţională 

şi din spirit de respect al drepturilor străinilor, să 

meargă atât de departe, încât să pună în. joc însăși 

ordinea, sau chiar existenţa proprie. 

Astfel se admite astăzi, că ori de câte ori. este 

vorba de -dispozițiuni de ordine publică se aplică 

legile locale, după cum se admite astăzi în genera]
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că ori de câte ori este vorba numai de formele unui 
act, ele se pot face după legile ţării unde stră- 
inul se află. 

Probleme: de felul acesta, se pun nu numai re- 
feritor la imobile sau la. stare şi capacitate sau 
numai pentru Români, cum prevede codul civil. 
Cu străinii în România într'adevăr ce se va în- 
tâmplă? Asemenea, probleme se mai pun apoi as- 
tăzi, când averea mobiliară a luat aşă mare extin- 
dere, şi referitor la averea noastră mobilă. 'Trebue 
astfel căutate soluţiuni referitoare la creanţe și Ia - 
garanţiile creanţelor, la ipoteci, gajuri, eto., refe- 

ritor la căsătorii cari implică o regulare de rela- 
"iuni materiale între soți şi copiii lor, referitor la 
filiaţiune, . la succesiuni şi la prescripțiuni. In a- 

-ceastă privință nu e vorba „nici de stare, nici de 
„capacitate, nici de imobile. 

Pe doaltă parte, mai ales, în mod acut pentru 1 noi, 
în timpul din urmă aceste probleme se pun cu ocazia 
anexiunilor făcute; Legile azi încă existente ale sta- - 

telor din care au făcut parte nouile teritorii pot să 
vină în conflict, cu legislaţiunea statului anexant 
sau cele între ele. - 

- S'a născut astfel ceeace s'a, numit; dreptul înter- 
provincial, care nu poate da soluţiuni, întocmai ca 
dreptul internaţional privat, decât numai pe cale 

de principii. Problemele acestui drept sunt tot așă 
de grele ca şi problemele dreptului internațional 

„privat, pentrucă sunt exact de aceeaș' natură.. 
“Este însă o mare deosebire între ceeace s'a numit . - 
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“ dreptul inter-provineial şi dreptul internaţional 

“privat, In dreptul internaţional privat se: stu- 

diază conflictul de legi între mai multe legis-. 

laţiuni, cari sunt complet independente unele de al- : 

tele, fiind expresiunea voinţei unor suverânităţi dis- 

tincte, este vorba de legislaţiunile .mai multor 

state deosebite. În dreptul inter-provincial este 

vorba de legislaţiunile cuprinse în cadrele aceluiaș 

stat, dar deosebite după teritorii, In felul acesta, 

poate" interveni fie legiuitorul pentru o unificare 

legislativă, ceeace este de o extraordinar de mare 

importanță, fie printr'o astfel de organizare a ju- 

risprudenţei în cât ca să devină unitară, ceeace se 

face mai mult sau mai puțin la noi prin Curtea de 

Casaţie. . 

Unificarea, legislativă este o probleraii de o im- 

portanță capitală pentru țara noastră. Există în- - 

tmadevăr state chiar în afară de cele federale, unde, 

după teritorii, se menţin legislațiuni deosebite, Un-. | 

tip de asemenea, stat este statul englez, unde astăzi 

încă din comitat în comitat, câteodată din oraş în. 
oraș, se aplică, afară de legile comune întregei ţări, 

legi speciale locale. Aceste legi sunt rezultatul unei 
vechi tradiţiuni istorice, sunt păstrate cu rigoare - 

și sfinţenie ca un semn al libertăţilor locale: Dar 

altul este spiritul și înţelesul acestor! legi locale 
acolo, altul este spiritul și înțelesui legilor locale - 

la noi, căci tocmai pe baza acestor libertăţi locale 
s'a constituit unitatea desăvârșită a statului englez. 
Ele sunt pavăza și siguranța naţiunii engleze, ele 

4 - 

|
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sunt simbolul unităţii naţiunii engleze, Şi dacă 

sunt conflicte și nemulțumiri între o provincie și 

centru, aceasta se rezolvă cu conștiința clară că se 

"servește fără cea mai mică șovăire numai intere- 

sele superioare ale statului englez. 

La noi din contră legislaţiunea locală este re- 

ziduul stăpânirii străine, este legislaţiunea, străină 

care mai durează încă. Importanţa lucrului, dacă 

ne gândim mai adânc la el şi în mod obiectiv, este 

„considerabilă, căci conștiința naţională a unui staț, 

cum, foarte bine spune Portalis, marele jurisconsult 

__ francez, . cu ocaziunea redacţiunii codului civil 

" francez, are ca structură, ca, schelet, în mare parte 

legislaţia statului respectiv; acolo unde sunt mai 

multe legislaţiuni juxtapuse şi contradictorii, acolo 
am puteă chiar spune în acest sens că de fapt ne - 

aflăm în faţa mai multor state, 

In Anglia din contră este o așă endosmoză şi 

exosmoză între diferitele instituţiuni, încât ele 
constitue o unitate desăvârşită din punctul de ve- 

dere al conştiinţei naţionale şi chiar legislaţiunile 
locale servesc de suport acestei conștiințe. La noi, 
durarea mai departe a legislaţiunilor locale poate 

fi de o mare comoditate pentru cei cari le au învă- 

țat, și pentru practiciani, dar în nici un caz nu 

poate să fie de folos pentru conştiinţa unității nea- 
“mului nostru. E . 

Dreptul internaţional privat apare astfel ca o 

ramură vie și neînchipuit de sugestivă a dreptului, 

pentru că el: înfăţişează modul cum dreptul se for-
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mează în realitate pe deasupra textelor de lege, 
căutând numai înfăptuirea practică, spre folosul 
tuturor, a unui ideal de justiţie. 

6. Un drept privat general 

Vorbind despre dreptul public, am degajat din 
toate subîmpărţiririle sale o doctrină, dreptul public 

general, care caută să scoată principiile comtine în 

toale ramurile lui. - 

Intocmai la fel şi paralel cu această disciplină, 

se poule, de sigur, concepe şi un drept privat 
general, 

Titlul acesta, nu este întrebuințat de obicoiu, dar 

materia există, deşi nu Știm dacă va fi fost tractată 

undeva în mod complet şi sistematic. 
Este de dorit ca o privire sintetică să fie dega- 

jată din toate principiile dreptului privat lao- 
laltă, care să-l explice în integralitatea lui alături 

de dreptul public. 
O primă serie de observaţiuni, care s'ar puteă 

face în acest sens, desvoltându:se: în amănunte, ar: 
puteă fi referitoare la modul cum pe de o parte 

întreg dreptul privat se fundează î în ultimă analiză 
pe dreptul public. | 

In legătură cu aceasta sar arătă, deosebirile 

"dintre aceste două mari ramuri ale dreptului, pre- 

cum şi modul cum, din punctul de vedere istoric, 

dreptul privat s'a desfășurat prin evoluţiune dn | 
acelaş trunchiu primordial.
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Ca o consecință ar trebui să se cerceteze, care 

din materiile de obiceiu socotite ca de drept privat. . 

„apartin în realitate celui public, și invers, ce dis 

poziţiuni de drept privat s'au infiltrat eventual 

în studiul celui public. Numai în felul acesta s'ar 

putcă degajă şi delimită în mod ştiinţific dome- 

niul dreptului privat, 

Caracterul specific al dreptului privat precum și 
principiile sale fundamentale de acţiune vor puteă 

astfel fi mai bine puse în lumină. Un început în 
„această direcţiune poate fi dat ca exemplu în încer-. 

"carea de analiză, pe care Harriou a făcut-o, a 
" ceeace el numeşte regimul civil *). 

-.Se va putea astfel trece la o arătare a “modului 
cum obligaţiunea, înţeleasă poate eu o nuanţă spe- 

cifică alta de cât în dreptul public, construește în- 
tregul drept privat, expunându-se astfel nu numai 

_o teorie generală a obligaţiunilor private, dar și o- - 

_ încercare ştiinţifică şi sistematică de clasificare a 
acestei ramuri a dreptului. - 
Cu acest prilej S'ar studiă şi isvoarele .obliga- 

țiunilor private, . precunt şi teoria. actelor juridice 

private şi în deosebi a convenţiunei, 

Se vor degajă apoi principiile, după cari concep- 

"ţia generală de drept privat se aplică sub formă 

de legislaţiuni- deosebite în diferite materii, consti-. 

tuind 'vârietăţi ca dreptul comercial, industrial, 

agrar, ete. 2 

CD Ig, 
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„Modul specific de valorificare al drepturilor pri- 
vate ar trebui și el analizat, printr'un studiu al 
acţiunei în justiţie, precum şi unul a] caracterelor 
sancţiunei de drept privat. 

In felul acesta sar puteă eventual ajunge la 
formularea unor principii ştiinţifice, similare celor 
pe cari le pun azi în lumină cercetările” dreptului 
public și acele ale dreptului internaţional. pri- 
vat, în care studiul textelor. a trecut cu desăvâr- 

şire pe al doilea plan. . - 
Isvoarele formale ale dreptului pozitiv privat, 

precum și modul lor specific de interpretare, ar 
trebui în fine să facă parte din această cercetare. 

In fruntea unor astfel de încercări stă astăzi așă 

zisa școală de interpretare a, legei în dreptul privat, 

Atât în Germania, cât şi în Franţa, Anglia și Ita- - 

lia, există o mișcare puternică în acest sens. In Ger- 
mania școala dreptului liber, care încearcă să dea 

o cât mai mare libertate judecătorilor în aplicarea 

legilor, în Franţa diferitele școli, ași, zise de inter- 

| pretare a dreptului privat, adâncese aceste probleme. 
grave. . 

„Se ajunge astfel în orice căz, ca o încoronare a 

tot ceeace s'a spus, la două concepțiuni generale, 
dreptul privat general, dreptul public general. 

2955 — Biblioteca Universitară, VII—17
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Ta fiecare din diviziunile. dreptului se poate 

asţfel ajunge la o sinteză. Ele trebue însă să se 

lege şi între ele laolaltă într'o sinteză superioară 

“Această culminare a tuturor principiilor se oglin- 

deşte în încercurea unei teorii generale a dreptului. 

:- Obieotul acestei discipline va fi așadar ceeace 

este „comun în toate ramurile dreptului, în orice 

"timp și în orice loc. | 

En ar pute, aveă un curacter istozie şi sociolo- 

gic spre a se arătă legile generale. după care evo- 

„luează dreptul, ori unde sar manifestă. Aceasta 
însă se va, face în scopul de a se pune într'o lu- 

„mină cât mai clară realitatea dreptului ca atare, in- 

diferent de manifestările ei variate în. timp şi în 

spaţiu. 

„Pornind dela nstitfiunite juridice care există 

azi la diferite popoare şi dela evoluţiunea lor isto- 

rică în trecut, această încercare vă trebui astfel să 

degajeze care sunt realităţile juridice şi în ce con- 

sistă, pentru ca apoi să-şi pună grava problemă a. 

fundamentului rațional al idealului de justiţie. 

"După cum aşă dar din dreptul privat se dega- 
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“jează o teorie generală a dzeptului privat și din 
dreptul public se  degajează o teorie generală a 
dreptului public, tot astfel din aceste două sinteze 
se degajează una superioară, care îmbrăţişează tot 
dreptul sub formă: de teorie generală a dreptului, 

„Şi care ajunge astfel a se confundă cu enciclopedia 
dreptului. 

Iată adevăratul şi adâncul înţeles al acestei dis. 
cipline care în felul. acesta... prezentă întradevăr - 
sinteza tuturor principiilor care domină dreptul...



D. ISTORIA DREPTULUI ŞI DREPTUL 

COMPARAT. | 

": Am arătat care este cuprinsul diferitelor ramuri . 
de.drept pozitiv. Cu această însă nu se epuizează 

întreaga materie a dreptului. Dreptul se mai poate . 

'studiă și din alt punct de vedere, de cât acela al 

"modului cum se prezentă la un anume moment într'o 

anumită ţară. El mai poate fi studiat din punctul 
de vedere istoric, precum şi din punctul de vedere 

comparativ (drept comparat). 
Aceste două ramuri ale dreptului, strâns înveci- 

nate între ele, sunt de o deosebită însemnătate 

“pentru studiul ştiinţific al dreptului. Dacă ele an 
oarecare importanță chiar pentru aplicarea zilnică 

a dreptului în practica juridică—pentrucă altfel știe 
să-l aplice un om, care are cunoștințe istorice şi 

comparative, de cât unul care are cunoștințe reduse 

la modul cum se prezentă dreptul în ţara, lui în 

momentul când trăește—această importanță este cu 

mult mai mare pentru ştiinţa, dreptului, 
Fără istoria dreptului şi fără drept comparat 

nici nu se pot înţelege instituțiunile. 

A stadiă dreptul comparat, este a înţelege cum 

din nevoile fiecărei societăţi nasc instituţiuni deose- 
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bite, cum din aceleași nevoi câte odată, ingeniozita- 

tea legislatorilor și practica scoate concluziuni deose- 
bite. Nimic nu e mai important pentru orizontul 

ştiinţific al. unui om de lege, de cât sentimentul 

relativității juridice, aşă cum se desprinde din 

acest studiu. Un asemenea sentiment pune singur 
instituţiunile juridice în adevărata lor formă ştiin- 

țifică, Este astfel necesar să se studieze izvorul lor 

istoric, evoluțiunea prin.care ele au ajuns să fie 
ceeace sunt, precum și modul cum „se înfățișează 

„în celelalte legislaţiuni.- 

A studiă o instituțiune fără a o studiă istoriceşte 

în trecut, fără a o studiă în comparaţie cu instituţiu- 

nile similare din alte ţări, este a ne reduce la un 

„studiu care poate să. aibă : oarecare însemnătate 
practică, dar care nu formează mintea adevăratului 

jurist, | 

S'ar. părea, că fiecare țară trăiește î în turnul ei de 

“ivoriu. fără nici o influență de afară, fără nici 

- o influenţă din trecut. Dar o asemenea vedere este 

tot 'ce poate fi mai superficial şi mai condamnabil. 

Căci. după cum individual fiecare din noi suntem 

produsul ambianţei speciale - căreia îi datorim: 

aproape totul, tot astfel fiecare popor, fiecare na- 

țiune, mai ales astăzi, când mijloacele de contact 

între. popoarele și națiunile civilizate sunt aşă de 

întinse, este produsul în mare parte al influenţei “ 

mediului ambiant ' internațional, . al. „mentalități 

celorlalte popoare, care se  resfrânge asupra popo- 
rului dat. 

îm... .. ..[
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Ia noi avem un- exemplu tipic, de o asemenea 

“influenţă. Aproape în întregime  legislaţiunea 

noastră privată, legislaţiunea - noastră constituţio- 
nală și mare parte din legislaţiunea noastră admi- 

nistrativă, ca şi cea penală, sunt făcute după legis- 

laţiunile străine. Se cunoaște influenţa formidabilă 

pe care a exercitat-o asupra spiritului juriştilor 

noştri. legislaţiunea, și doctrina franceză. Tot ase- 

"menea o influenţă considerahilă a fost exercitată 
de legislaţiunea şi mentalitatea juridică itali- 

ană: codul comercial a fost luat după cel ita- 

lian. Tot asemenea cea * geneveză: codul de pro- 

cedură civilă a fost luat după cel genevez, ete. Cons= . 
tituțiunea, noastră este în mare parte tradusă după 

constituțiunea belgiană, ea însăşi sub influenţă 

franceză şi engleză. Noi trăim impregnaţi de spi- 

ritul legislaţiunilor străine. 

Așă se întâmplă mai mult sau mai puţin, într'o 

măsură mai mare: sau mai mică, cu toate statele 

civilizate. La noi, măsura a fost mai mare, pentrucă 

trebuiă să creăm la un moment dat, dela unirea 

Principatelor ' Române încoace, o 'legislaţiune 

aproape pe deaîntregul și eră foarte greu de îm- 

provizat. 

Se obicinueşte să se spună, că am făcut rău 

când am îmbrăcat o haină prea largă pentru trupul 

nostru și am nesocotit vechile tradiţiuni juridice ale 
poporului -nostru. Este de sigur adevăr în a- 

ceastă observaţiune, dar .este şi. o mare exagerare. | 

Să nu credem, că legislațiunea noastră a fost
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în întregime improvizată; s'a dat mai ales în tim- 

pul din urmă de urmele unor studii destul de se- 
rioase, care sau făcut de comisiunile instituite 
atât pentru redactarea Constituţiunei noastre cât 

și pentru redactarea părţilor mai importante din 

codul: civil. In foătii legislaţiunea noastră apar 
ca un ecou și vechile noastre obiceiuri juridice. Se 

simt influenţele tradiționale ale regulamentului or- 

ganic, ele însăși influențate în parte 'de:cecace eră 

înainte. Nu se poate spune astfel pe bună dreptate, 
că legislațiunea noastră este „pur 'și simplu numai 

o copie servilă a legislaţiunilor străine, 

Eră natural însă, să se încerce o' învestire a 

instituţiunilor noastre juridice cu o taţadă “civili- 

zată și occidentală, care, din cauza împrejurărilor 

vitrege ale istoriei noastre, nu putuse să le fie dată 

până atunci. ' 

Dacă, din punct de vedere al drepliului comparat, 

studiul legislaţiunilor străine este de o extraordi- 

nară importanţă, tot astfel este din punctul de 
veere istorie şi studiul legislațiunilor  tre- . 
cute, căci mu se poate înţelege o instituţiune 

astăzi fără a se cercetă tot firul cei istorie, cum a 

evoluat, până a ajuns să devină prin vicisitudinile 

trecutului cecace este. In privinţa aceasta, dreptul 

nostra are rădăcini foarte adânci şi îndepărtate, 
parte dircet în obiceiul pământului și în legis- 

laţiunile scrise pe cari le-am avut, parte prin în- 

_fluenţa legislaţiunilor occidentului; şi în special 

" cele franceze, cu dreptul roman.
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Nu ne putem da uşor seama cât de mult trăim 

fără să ştim prin tradiţiune pe baza trecutului; 
opera. omului de. ştiinţă este să desgeroape aceste 

influențe trecute și să le prună în lumină spre a 

se înţelege instituțiunile de astăzi. | 

Aproape toate legislaţiunile private ale lumei 

civilizate se întemeiază pe anumite principii stabi- 

lite mai ales în dreptul roman. Intreaga teorie a 

obligațiunilor a rămas neschimbată. Este o adevă- 

rată minune cum antichitatea prin oamenii săi: de 
știință, prin jurisconsulții săi cu un efort de ab- 

stracțiune, care a făcut marele lor merit în istorie, 

“a ştiut să expună principiile fundamentale ale 
ştiinţei dreptului privat aşă cum există cele până 

astăzi, aproape neschimbate. Aceasta este și ma- 
rele interes al dreptului roman. E 

Drepiul roman s'a scindat în două ramuri. O 

parte din el a trăit în apus, altă parte a trăit în 

răsărit sub numele de drept bizantin. Acest drept 
bizantin a trecut în legislaţiunile din Principatele 

noastre, în trecutul nostru, și astfel vechiul drept 

"român a trăit vreme îndelungată pe bazele acestui 

drept bizantin alături de obiceiul pământului, ca 

"drept cutumiar: local.: Dreptul bizantin' a avut o 

. influenţă așă de puternică, încât legislaţiunea ma- 

hometană, a Coranului, așă cum se aplică astăzi 

încă stă pe baza ..metodelor și' principiilor drep- 

talui bizantin. 'Abiă în timpul din urmă sa în- 
cercat în Turcia şi în alte: ţări mahometane, ca 
Egiptul, o renovare a legislaţiunilor, o creare de 
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istituţiuni 1 mai compatibile cu principiile moderne. 

principiile moderne. - ” | 

In apus, dreptul roman a trăit viu până în veacul 

al 19-lea, până s'au făcut codificări. În Franţa și-a 

exercitat influenţa mai ales în partea de sud; căci 

partea de nord a trăit sub influența dreptului cu- 

tumiar, care s'a desvoltat sub furma, fie de cutume. 

locale, centrele și provinciile mai importante având 

cutumele şi legislaţiunile lor, fie sub forma de 
cutume generale. După o anumită scurgere de 

vreme. s'a simţit nevoia, scrierii acestor cutume şi 

acesta e fenomenul care s'a reprodus pretutindeni, 

unde au fost ele şi unde evoluţiunea a ajuns la un - 

„mai mare progres. În urmă suveranii țării, regii 

Franţei, au încercat cu dreptul lor de legiferare, 

necontestat pe vremea aceea, să dea ordonanțe ge- 

nerale în unele materii. In felul acesta am puteă 
spune că noi Românii irăim astăzi încă sub in- 

fluenţa vie, fundamentală, dar. ascunsă, a cutu- 

melor trecute nu numai ale noastre dar și străine 

și a dreptului roman. - . 

„Dreptul roman a trăit şi în Germania până la 

noul cod civil din 1900, când autoritatea a impus 
şi acolo: metoda legiferării scrise şi a codificărei ca 
mai bună de cât aceea, a, dreptului nesoris. 

In Anglia şi în.toate țările anglo-saxone, pe 

de o parte se constată de asemenea vie încă astăzi 
influența dreptului-: roman,. iar pe de altă 

parte. trăește încă sistema, cutumelor. 'Tot dreptul 
anglo-saxon este aproape în întregime un drept
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cutumiar şi judecătorii nu judecă atât după texte 
de legi, concepţiune care e cu totul deosebită de 

a noastră, ci după precepte și principii cutumiare, 
cecace le dă o mai largă posibilitate de interpretare 

de cât o au judecătorii noştrii. 

Se vede astfel însemnătatea istoriei: dreptului, 

precum și aceea a dreptului comparat. 

„Astăzi sub numele de drept comparat; se fac 

studii” Jargi, încercări interesante din care se caută 

să se degajeze fizionomiile mari ale instituţiunilor, 

cari sunt adevărate studii ştiinţifice ale instituţiu- 

nilor juridice. O doctrină s'a încercat astfel de 

„Lambert, dreptul - comun  compurat, care ar plană 

peste legislaţiunile particulare ale fiecărei ţări. 

Mai puţin importantă este influenţa istorică de- 
păriată în ceeace .privește dreptul public. Vicisitu-. 

dinile politice ale istoriei schimbă repede faţa 'sta- 

telor şi organizaţiunea lor publică, așă că din drep- 
tul roman ne-a rămas mult n mai puţin ca instituțiuni 

de drept public. 

Spre a ne da seama de aceasta nu avem de cât : 

| să atragem atenţiunea - asupra unui singur fapt. 

Tibertăţile individuale “şi garanţiile drepturilor, 
care aparțin — în concepțiunea dreptului pu- 
blic modern — fiecărui cetăţean ca atare, nici 
nu se puleau înțelege în antichitate, Inţelegerea 
acestor drepturi stă ca o slabă auroră abiă în apa- 

riţia creştinismului, care a făcut din fiecare perso- 
nalitate o personalitate morală vie şi apoi abia prin 

influenţa Reformei după Evul. Mediu a început 
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să intre concepţiunea publică. Pe de o parte în 

Anglia s'au manifestat, ca o iradiţiune veche, în 

lapta autorităţilor locale în contra autorităţii 

centrale, iar pe continent prin înfluența Re- 
voluțiunei franceze, In felul acesta una din concep: 

ţiunile fundamentale ale democraţiei moderne, con- 

cepțiunea pe care se află întemeiată întreaga în- 

țelegere a dreptului constituţional democratie mo- 

dern, este un produs al timpurilor mai recente. 

Tot asemenea ideia separaţiunei puterilor și a 

regimului parlamentar este necunoscută în antichi- 

tate, 
Dacă însă nu ne putem duce prea departe în 

irceut până în antichitate pentru a înțelege insti- 

tuțiunile de drept public cu atâta uşurinţă ca în 
dreptul privat, istoria dreptului este încă de o 

deosebită importanţă și în dreptul public, căci este o 

imposibilitate de a, prinde adâncul înţeles al însti- 
tţiunilor politice de astăzi fără a vedea în trecut 

evoluţiunea lor, de unde au venit, cum au venit și 

sub ce înţeles au venit, Dacă nu ar fi de cât obser- 

vaţiunea, că toată concepţiunea drepturilor omulu 

trecută în constituțiunea noastră este produsul şcolii 

dreptului natural dinaintea Revoluţiunei: franceze, 

- fără de care nu le putem înţelege în adevăratul 

lor sens, şi încă e suficientă spre a înţelege însem- 

- năţatea studiilor istorice. | SI 

“De asemenea cum am putea, studiă dreptul 

nostru public fără a vedeă în ce stă regimul par-
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lamentar în alte ţări şi în special în Anglia, de 

unde s'a întins în toată lumea civilizată? 

Cu acestea s'a arătat aproximativ în ce consistă 

studiul dreptului. Diferitele ramuri ale dreptului 
nu sunt însă izolate, cum s'ar crede la prima vedere 

din studiile care se fac la facultate, dintr'o nece- 

sitate pedagogică. Ele exercită influenţe reciproce 
foarte puternice. 

 



IV. INFLUENȚELE RECIPROCE ALE RATIU- 
“RILOR DREPTULUI | 

Dreptul public domină tot mai mult dreptul 

privat. Am arătat în decursul desvoltărilor prece- 

dente, cum  atribuţiunile statului s'au extins în 

timpul din urmă tot mai mult, reflectând în felul 
acesta nevoia societăților moderne, din ce în ce mai . 

complexe şi mai intense ca viaţă. Astăzi “statul a 
regulamentat, sub forma de dispoziţiuni de ordine - 

publică, voinţa particularilor, acolo unde în trecut 

intervenea foarte puţin. In concepţia monarhiilor 
absolute, suveranul, împăratul; regele, puteă să 
facă orice şi cu oricine, dar aceia pe cari îi loviă, 

cărora le regulamenta astfel felul de viaţă, erau 

mult mai puţini de cât aceia care astăzi suntem 

supuşi în voinţa noastră“ organizărei Statului, 

pentrucă nevoile statului atunci erau mult mai 

reduse, | “ 

Este adevărat, că în forza primitivă a dreptu- - 

lui, dreptul public, se confundă cu dreptul privat 

şi a apărut de sigur mai întâiu, Aceasta se vede “ 

în legislaţiunile asiatice - primitive, în legislaţiunea 

grecească și cea romană. Se constată, că dreptul a 

apărut la început sub o formă teologică de multe
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ori completată cu un guvernământ teocratic, adică 

al preoţilor, șeful statului fiind preotul suprem, 

după cum eră şi țarul în Rusia şi după cum în . 

timpul din urmă împăratul austro- ungar eră îm- 
-părat. apostolic. 

Dar prin diterenţiere, din cauza evoluţiunii, 

dreptului Î privi, sa despărţit de dreptul public. 

Astăzi însă o influenţă tot mai puternică a 
dreptului public se exercită din nou asupra dreptu- 
lui privat. . 

Pe de altă parte dreptul privat la rândul său 

exercită o.influență mare asupra dreptului public 

Primele încercări de a studiă doctrinal dreptul pu- 
blic sau făcut şi se mai fac încă astăzi de majo- 

ritatea jurisconsulților cu concepte de drept privat, 

care sunt deji gata preluorate de pe timpul Roma- 

nilor. 

„Este de sigur cevă comun între dreptul ublio 

„şi dreptul privat, pentrucă şi unul și altul este 

drept, dar această influență preponderantă, pe care 

dreptul privat a exercitat-o asupra dreptului public, 

nu este complet justificată. Ea se explică prin lap- 

tul că dreptul privat eră mult raai înaintat ca pre- 

lucrare de cât dreptul public, încă în fașe. Am ex- 
plicat cu alt prilej, cum concepţiile de drept privat 

au alt înţeles în dreptul public 1). Contractul de ex. 
are un înțeles în dreptul privat, altul în dreptul 

“public cu alte consecințe, 

DU i
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Astăzi din contra în dreptul public aflăm isvorul 
ştiinţific al prefacerii întregului drept. : 

Au apărut astfel mai.ales în Franţa autori cari 
căută să se descătuşeze de ideile preconcepute. de 
până acum; s'au născut noui teorii de drept public, 
care în realitate cuprind în concepțiunea lor şi ex- 
plicaţiuni generale ale dreptului. E 

Una dintre aceste manifestări este, după cum, | 
am arătat, aceea a școlii ași zise pozitive juridice 
franceze, ai cărei cei mai străluciți reprezentanţi 
snnt Leon Duguit, fostul decan al Facultăţii dela 
Bordeaux, Caston Jeze, pe de altă parte Hauriou, 
și alții. 

Dar chiar în interiorul dreptului privat intlu- 
ențele reciproce se resimt între diferitele ramuri. 
Dreptul civil este dreptul comun faţă de dreptul 
comercial și or ce altă ramură a dreptului privat. 
Ne. închipuim ce covârșitoare influenţă are 
în felul acesta, dominând întregul drept privat. 
Pe de altă parte dreptul comercial este rezultanta 
activităţii tot mai intense economice a timpurilor 
noastre; el a' ajuns la formule mai flexibile, mai 
maleabile, de cât cele ale dreptului civil, în anumite 
materii, şi aceste formule își întind influenţa lor 
asupra dreptului civil. In studiile care se fac peniru 
modificarea legislaţiei civile, şi la noi şi în diferite 
alte țări, se resimte astfel cu putere influența drep- 
tului comercial pentru mlădierea formulelor uneori - 
rămase învechite din legislaţiunea civilă.
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De altfel în privinţa dreptului comercial și a 
unei părţi din dreptul civil, cum este teoria obli- 
gațiunilor, există o tendenţă extrem de interesantă, 
aceea de a extinde pe cât posibil principiile aces- 
tor ramuri ale dreptului la toate ţările civilizate, . 
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V. HIERARHIA RATIURILOR DREPTULUI * 
Ramurile dreptului, nu “se influenţează numai reciproc, dar atârnă juridicește: unele de: altele, - Legea serisi —acelaş lucru este adevărat şi pentru - dreptul cutumiar — este consacrată de stat. Statal 

este în acest sens creatorul legislaţiunii întregi. Fără el, chiar ideia de „drept pozitiv, adică de drept care se aplică la un moment dat într'o ţară, 
pu mai are înţeles, căci tocmai slatul e acela care + organizează, sistematizează, aplică toate normele de. drept. Fără stat, fără 'organizaţiunea etatică, n: 
poate 5ă existe nici măcar ideia de drept pozitiț: : - Intregul drept privat de alt fel nu este =—şi em arătat cum se vădește şi “prin evoluţiunea istorică — de cât numai o exerescenţă a dreptului public. EI 
se întemeiază pe dreptul public, el este o ramură a 
lui carea luat o specială desvoltare! Ce am puteă să 
înțelegem azi din dreptul privat, din dreptul civil de 
ex.y- dacă nu ar există, legea pe care se întemeiază — 
legă care este 'un produs al dreptului 'publie, pen- 
trucă este produsă de stat? Ce ar fi sancțiuniea, drep- 
tului privat, “dacă: iu ar fi statul carefi 
asigură execuţia? Statul este - concepţia de bază 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII, — 40 
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“în materie de drept, iar concepţiile de drept privat 
sunt simple aplicaţiuni. Dreptul privat în între- 
gime se întemeiază astfel ca pe un fundament pe | 
dreptul public. 

Dar statul, ca să existe, trebue să fie recunoscut 
şi lăsat să funcționeze ca atare de celelalte state, 
Dacă celelalte state nu-l recunosc sau îl împiedecă 
să funcţioneze, atunci nu mai e stat, nu își mai 
poate îndeplini funcțiunile, nu mai există nici drept 
privat şi nici un fel de drept intern. De aci rezultă, 
că baza dreptului intern în întregime, stă în drep- 
tu internațional. 

Dacă vrem să înţelegem într' adevăr dreptul, 
„trebue să.. vedem întreagă această încatenare, 
această filieră a concepţiunilor juridice spre a le 

putea prinde înţelesul, 
Iată astfel -hierarhia, ramurilor de drept. Intâiu 

de toate stă dreptul internaţional, apoi dreptul pu- 
blic intern și în sfârșit dreptul privat, deși drep- 
tul privat care a luat cea mai mare extensiune a 

“putut să fie partea cea mai desvoltată şi mai stu- 
diată. In dreptul public pe de altă parte este evi- 
dent, că dreptul constituţional domină, iar în dreptul 
privat dreptul civil are preeminonță, constituind şi 
dreptul comun. | 

Cu aceasta am arătat care este cuprinsul dite- 
ritelor ramuri ale dreptului, -precum. şi. legătura 

„dintre ele, Am văzut tot odată, cum toate acesta ra- 
muri, indiferent “dacă sunt sau nu prevăzute cu 
o sancţiune efectivă, studiază relaţiuni juridice,
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cari se stabilese între persoane şi. ca atare institu- 

ţiunile juridice sunt în funcţiune de elementele de 

fapt date la un anume moment într'o societate şi 

variază cu ele: acelaș raport individual de drept- 

obligaţiune stă astfel la baza or cărei speculaţiuni 

juridice, din or care ramură a acestei științe, 

Intemeindu-ne pe acest studiu elementar, făcut 

ca un preliminariu simplu şi fără nici o pretenţi- 

une, putem acum mai uşor să degajăm principiile 

dreptului în genere, arătând în ce consistă realită- 

țile juridice. : 

“Acest din urmă studiu îl vom face în partea | 

TII a acestei lucrări.
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