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PARTEA III 

REALITĂȚILE JURIDICE 

Ce studiem în drept? Care sunt realitățile, care 

formează obiectul acestei științe? 

In celelalte ştiinţe manifestarea realităţilor pe 

care le studiem ia, numele de fenomene") şi, după cun: 

e vorba. de o ştiinţă sau alta, avem fenomenele ştiinţei 

respective. Așă, de pildă zicem, că fizica studiază fe- 

nomenele fizice, chimia, studiază fenomenele chimice, 

sociologia pe cele sociologice și aşă mai departe. 

Tot asemenea prin analogie, este evident, că pu- 

tem spune, că dreptul studiază fenomenele juridice, 

Prima sarcină care ni se pune aşadar este să ve- 

dem în ce consistă aceste fenomene, ce caractere au 

şi în special care sunt ele. 

Tot asemenea se procedează şi în fizică şi în 

chimie şi în celelalte ştiinţe. Dar operaţiunea, este 

mult mai uşoară pentru ele, pentrucă ştiinţele na- 

turale sunt mult mai elaborate, 

Fenomenele implică realităţi. A le studiă este 

1) Meyerson, Identite et Râalit6.
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aşadar a studiă realităţile. Care sunt realităţile stu- 

diate de drept? 

La. prima vedere sar zice că ştiinţa dreptului 

studiază, legile. 

Ce să înţelege însă prin o lege? Este de sigur 
ceeace ea cuprinde, hormele juridice pe care le pro- 
clamă. 

Aceste norme juridice nu au înţeles de cât nu- 

mai pentrucă se aplică la anumite cazuri concrete, 

la relaţiunile juridice dintre oameni. Ele au o 

însemnătate practică din acest punct de vedere, 
altfel nu ar aveă nici un interes. | 

Elaborarea însăşi a normelor juridice, în spe- 
cial în sistema noastră a, legii scrişe, este şi ea 0 
operațiune proprie juridică. 

Iată dar tot atâtea, aspecte ale problemei. 
Din aceste prime observaţiuni noi deducem, că 

realitatea. juridică, fenomenul juridic, este de mai 

multe feluri. Mai întâiu și înainte de toate, 

obiect de studiu al dreptului este relațiunea juri- 
dică dintre oameni. Cinevă datorează o sumă de 
bani altcuiva, s'a stabilit astfel o relaţiune juridică. 
Trebue s'o studiem, ea constitue un obiect al cer- 
cetărei juridice. In al doilea rând studiul dreptului 
se întinde asupra normelor dreptului pozitiv 
adică a normelor care se aplică efectiv, în 
sistema noastră, normele legilor scrise. In sfârşit, 
incontestabil, realitatea juridică este Şi însăşi for- 
mularea legei, ceeace se numește legiferarea.
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Avem prin urmare grosso-modo trei categorii de 

realităţi juridice, 
Sarcina, noastră, după ce vom face câtevă con- 

sideraţiuni generale, este să le luăm pe fiecare pe 

rând şi să vedem ce caractere prezentă, spre a puteă 

apoi trage concluziunile care se impun. 

1. Natura realităţilor juridice !) 

Ma: întâiu de toate o primă consideraţie gene- 

rală: toate aceste realităţi juridice de ce natură 

sunt? Iată o problemă foarte puţin cercetată, şi 

totuşi este esenţială pentru înţelegerea dreptului, 

Fenomenul fizic are o natură materială. Dacă 

dau drumul unei pietre, ea cade; fenomenul 

care se petrece, e cel de gravitaţiune pe care 

fizica îl studiază; el e de natură materială şi se 

petrece în afară de noi, în spaţiul şi timpul mă- 

surabii, Tot asemenea, în chimie, etc.: în toate 
ştiinţele despre natura externă. 

Fenomenele psihologice au altă natură. Psiholo- 

gia cercetează ce se întâmplă în conştientul şi sub- 

conştientul nostru. Fenomenul psihologic nu e u 
fenomen material, constatabil prin simţurile ex- 

terne. 
Logica pe de altă parte este şi ea o ştiinţă. 

Realitatea, pe care o studiază nu este nici mate- 

-3) Comp, IH-I-B-4 şi 5ş Apoi: III-1; III-I-A; JII-L-A-L 
şi 2; III-I-A-3-b şi e; III-I-C-a; III-I-D; II-I; III-II-C; 
IU-II; III-IV; IV passim.
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rială nici psihologică. Aceasta e de reținut. Se ştie, 

de ex., că la baza, logicei se află principiul indenti- 

tăţei. A este egal cu A. Dacă, cevă este într'un fel 
nu se poate spune că e altiel. Continuitatea gân- 

direi se întemeiază pe această lege, căci altfel am 

merge din contradicție în contradicţie. Această 

enunțare a logicei, principiul identităței, are o 

realitate imaterială. Nu e constatabilă prin simţu- 

rile externe, nu este cevă care se poate pipăi, care 

se poate tăiă, măsură şi constată cu aparate fizice. 

Se va spune, poate, că are o realitate psihologică. 

Nu e vorba însă nici de o realitate psihologică, 
pentrucă indiferent de faptul dacă se petrece sau 
nu în conştiinţa noastră, dacă îl cunoaştem sau nu, 
principiul identităţei există. Procesul psihologic, 
prin care noi ajungem să cunoaștem acest prin- 
cipiu este întradevăr de competenţa psihologiei, 
dar principiul însuşi, nu e fenomen psihologic. 
Chiar dacă. în nici o conştiinţă, nu ar există, prin- 
cipiul identităţii tot ar fi adevărat. E o realitate 
de sine stătătoare, întocmai ca: 2-+2=—4, Este un 
adevăr care există, indiferent dacă îl înţelegem 
sau nu. S'ar putea foarte bine concepe, că nimeni 
nu-l înțelege, cu toate acestea el ar există. Tot 
asemenea de sigur există o serie de adevăruri 
matematice şi logice, pe care noi nu le-am înţeles 
încă, nu le-am descoperit încă. Prin urmare, na- 
tura însăși a fenomenului logic nu este psiholo- 
gică, ci una specială, şi o numim natură logică, 

Diferitele ştiinţe au astfel obiecte specifice de
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studiu de o natură foarte variată, contrar primelor 

aparențe. 

De ce natură este obiectul dreptului? Este o în- 

trebare foarte importantă, pe care trebue so lu- 

minăm dela, început, spre a înţelege tot ceeace ur 

mează. 

Studiem legile. Nu studiem. însă cartea materială 

cu foi şi cu litere pe ea. Nu aci e fenomenul ju- 

ridic. Ceeace ne interesează este cuprinsul cărţii, 

idela pe care legea o cuprinde în sine; ea este 

obiect de ştiinţă a dreptului. 

Această idee este un fenomen psihologic? Nu. 

Ea este de aceeaşi natură cu fenomenul logic, căci 

Sar puteă foarte bine concepe, ca nimeni dintre noi 

să nu înţeleagă bine enunţările cuprinse întrun 

text de lege, şi totuşi ele există. Adevărul enunțat 

de lege, indiferent de procesul de conştiinţă al cu- 

noașterii, indiferent dacă unii din noi avem o orga- 

nizare cerebrală destul de perfectă spre a-l înţelege 

bine sau nu, este obiectul dreptului. 

Să trecem la alte realităţi juridice. 

A, a dat o sumă de bani lui B,cu împrumut. 

Acesta e incontestabil un fapt material. Nu se 

poate concepe dreptul, fără un fapt material la 

bază. Dar în ce consistă faptul material constatabil 

prin simţuri, fenomenul material extern? Este 

că A scos din portofoliul său o sumă şi a 

dat-o lui B; este că A a pronunţat anumite cuvinte 

că B a pronunţat şi el anumite cuvinte. Ceeace 

ne mai interesează în drept este ce a găndit A, ideia
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pe care a enunţat-o A, apoi, ideia pe care a gândit-o 

şi enunţat-o B, fenomene psihologice de sigur. Iată 

dar, că pe lângă fenomenul material, fenomenul psi- 

hologic este de asemenea implicat totdeauna în re- 

lațiunea. juridică. . 
Ba chiar mai mult: prin faptul, că s'a stabilit 

o legătură în felul acesta între A şi B, s'a stabilit 
ceeace se numeşte un fenomen social, o legătură 
între oameni, care se poate să fie foarte complexă, 
îmbrățișând chiar o societate întreagă. Prin urmare, 
fenomenul social este şi el totdeauna implicat în 
fenomenul. juridic. 

Dar până acum tot nu ne aflăm încă în faţa 
specific juridică a fenomenului *). În ce consistă 
aceasta? | 

A,a înţeles să dea lui B o sumă de bani cu 
obligaţiunea pentru B, pe care el a acceptat-o, de. 
a o întoarce la o anumită dată, dată care se cheamă 
scadenţă. EI este obligat. 

Ce însemnează că este obligat? Insemnează, că 
între ei există un fir invizibil, care totuşi poate 
duce la, efecte materiale; considerabile, întrucâs 
poate A mai târziu să se adreseze instanţelor jude- 
cătorești și să ceară executarea. Până atunci ce 
există între ei? Fenomene de conştiinţă? Până 
la data scadenţei părțile nu se preocupă de cât 
poate intermitent de obligaţiunea contractată, Fe- 
  

  

DHU. Kantorowiez, Rechtswissenscha ft und Soziologie, (1911, pg. 10—35: Comunicare la primul congres german de Sociologie din Oct. 1910 la Frankfurt).
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nomenul de conştiinţă psihologică nu este perma- 

nent. "Totuşi este cevă care-i leagă în mod constant, 

cât timp durează obligaţiunea lui B, este o legătură 

între ei. Dar nu este nici materială, cum nu este 

nici psihologică. O înţelegem cu mintea, că există 

între ei“), 
Ce miraculos lucru! Iată fenomene complet ima- 

teriale, imaterializate până acolo în cât nu este vorba 

pici măcar de fenomene psihologice”), ci de pure fe- 

nomene logice de înţelegere, şi totuşi legătura, care 

s'a stabilit între A şi B e de o realitate aşă de 

intensă, în cât şi A şi B îi pot simţi conşecinţele 

cu o putere de multe ori dureroasă, Poate prin exe- 

cutare să fie vândută toată averea lui B, poate A 

creditorul să fie ruinat, dacă B nu plătește, poate 

A să-şi vândă drepturile lui, poate B să facă, alte 

convenţiuni în urmă de o importanţă vădită. 

Firul invizibil al relaţiunei juridice leagă astfel 

pe oameni, ca un fir pur raţional, ea o realitate 

logică, i 

Are totuşi aşă de mare importanță, că toată 

viaţa noastră, este întemeiată pe această legătură. 

Fiecare dintre noi suntem ca o celulă în societate, 

legată cu un număr extraordinar de mare, indefinit; 

de mare, de fire de acestea invizibile, cu toţi cei- 

1) L. Brâtt, Die Kunst der Rechtsunwendung, 1907, pg. 43. 

2) Gâny, Mâthode d Inierprâtation, No. 191: On ne peut 

dire que la psychologie fournisse jamais, ă elle seule, la regle 

proprement dite, qui demeure pourtant lobjet propre de la 

recherche du jurisconsulte.
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Jalţi membri ai societăţii. Tot cursul vieţei noastre 

de toate zilele este canalizat; de asemenea legături. 

Dreptul există în fiecare clipă a vieţii noastre. 

Orice facem în societate implică o serie extia- 

ordinar de complexă de fenomene juridice *). 

Faptul că studențul stă pe scaun la Univesrsi- 

tate și ascultă, faptul că s'a suit cinevă într'o 

şrăsură, faptul zilnic că a făcut 'einevă 0 

cumpărătură, faptul că se plimbă cinevă pe 

stradă, implică un număr foarte mare de rela- 

țiuni juridice de tot felul, de drept privat, de drept 

administrativ; de drept constituţional, chiar și de 

drept internațional public, de care toate, fă să 

ne dăm socoteală depinde întreaga noastră acti- 

vitate ?). 
Tată, spre ex., primul act venit din viaţa noasiră 

de toate zilele: cinevă opreşte o trăsură pe stradă 

easta a încheiat cu condu- 

act, care în dreptul privat 

se numește un contract de transport. Acest act 

upune astfel contractarea unor obligaţiuni ju- 

este proprietatea cuiva, el pre- 

tarea, dreptului de proprietate. 

privat sunt ast- 

și se sue în ea. Prin ac 

cătorul trăsurei un contr 

pres 

ridice. Cum trăsură 

apune și regulamen 

Tn mare număr de regule de drept 

fe] presupuse: 

Pentru ca însă acest ac 

obiceiu în oraşele man: 
4 să fie posibil, aşă cum 

bue si 

ge petrece de 
tre 

— 

ID 
2 Picard, Le droit pur.
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existe o regulamentare poliţienească, a transportu- 

vilor publice. 'L'rebue să existe o stradă, care pre- 

supune o serie de reguli juridice, cum sunt spre 

pildă, acelea, referitoare la domeniul public, la ex- 

proprierea, pentru utilitate publică, precum şi 0 

regulamentare a cireulaţiunei. Aceste regulamen- 

tări presupun o autoritate comunală, şi o poliţie, 

supuse, cum sunt la noi, controlului autorităţei Mi- 

nisterulti de Interne. Ministerul de Interne el în- 

suşi există într'o corelaţiune strânsă cu ceielaite 

Miuistere, ca autorităţi administrative. Actul luat 

ca exemplu presupune astfel realizarea întregului 

drept administrativ. 

Toate acestea, presupun însă o organizaţiune 

a statului, fără de care nu ar puteă există. Prin 

urmare întreg dreptul constituţional, cu “normele 

sale de organizare a puterilor publice şi cu consa- 

crarea, libertăţilor individuale, este astfel el impli- 

cat; în actul în aparenţă aşă de simplu al celui care 

a urcat într'o trăsură de piaţă. 

Dar mai mult de cât atât. intreg drepul înter- 

naţional, fără să se ştie, a intervenit în actul pe- 

irecut, pentrucă se presupune existenţa statului ca 

atare, care, ca să existe şi să funcționeze, trebue 

să fie recunoscut, de celelalte state. 

Alt exemplu. Cinevă cumpără o carte dela 

o librărie. Ce complex extraordinar de feno- 

mene juridice reprezentă însă existenţa libraru- 

lui, posibilitatea de a întră într'o librărie pentru 

o carte! 
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Mai întâiu apaliza descoperg un contract de 
vânzare cumpărare cu librarul, odată cu existența 
comercială a fondului librarului, cu toate dreptu- 
rile și obligaţiunile comerciale ale unui librar, cu 
contractul pe care el însuși îl face cu editorul căr- ței, cu acela de închiriere cu proprietarul prăvă- liei şi așă mai departe. Analiza mai descopere apoi regulamentarea administrativă, posibilităţile aces- tei regulamentări. prin organizaţiuni constituţionale și de drept internaţional, cum spuneam adineauri. Ce acte par la prima vedere mai simplu ca acestea? Şi totuși, ca şi toate actele noastre din liecare clipă, sunţ încadrate întrun număr inde- finit de mare de relațiuni juridice pe care nu le simțim la, prima, vedere, 
Importanţa dreptului în felul acesta, se arată covârșitoare pentru oricine. 

"Toate problemele mari de altfel, care ne mişcă 
pe toţi, au legătură cu dreptul. Să ne gândim numai la răsboiul mondial, acel la care am asistat în tim- pul din urmă; câte chestiuni. mari nu a ridicat, creări de state, chestiuni de naţionalitate, stabiliri de legături între populaţiunile majoritare Şi mino= ritare, ş. a. m, q, Apoi toate chestiunile referi- toare la stat, cele care se discută așă de aprig în jurul ideii de democraţie, toate chestiunile politice * şi deci cele referitoare la principiile fundamentale ale dreptului public, tot ceeace în societaţe face posibilă viaţa noastră materială, şi morală, sunţ astfel chestiuni care ridică Probleme de drept,
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Tot ce facem este prin urmare ținut de o pânză 
extraordinar de complexă de relațiuni juridice care 
formează însăşi scheletul societăţei în care trăim, 
constituind complexul relaţiunilor juridice. Natura 
lor este pur logică, cum am spus, nu materială, nici 
psihologică, şi totuşi au o realitate aşă, de pravă, că 
ele domină, toată, viața noastră, ele ne dau mulţu- 
miri şi nemulțumiri prin efectele pe cari le produc, 
ele pot să decidă chiar de existen ţa noastră ma- 
terială, 

Dintre toate aceste relaţiuni juridice nenumărat 
de multe, care constituese elementul din urniă cu care se construeşte tot dreptul şi care ne leagă de 
semenii noștri în societaite, numai foarte puţine 
apar în conștiința noastră, şi atunci ne aflăm de chicein în faţa a, ceeace se cheamă un conflict; ju- ridic. Cinevă s'a dus să facă o cumpărătură într'o 
prăvălie. Intrucâţ lucrurile s'au petrecut normal, cine-și dă seama, că s'a atins de o serie extraordi- nar de complexă, de relaţiuni juridice cari presupun altele din ce în ce mai complexe? Dar după ce a dat banii negustorului și negustorul nu dă luerul 

Ei sau dă un lucru stricat, atunci imediat apar la, cu- - "+ Boștință legăturile juridice, atunci înțelegem, că = negustorul e obligat juridicește să predeă, lucrul "cumpărat, așă cum a fost cumpărat, Dacă, negus- torul cade în stare de faliment, creditorii lui nu mai pot să realizeze creanțele din cauza falimentu- 
lui; iată iarăşi o situaţiune dureroasă, pe care ime- diat creditorii o simt, o simte dureros şi debitorul. 

2%5 5, — Biblioteea Universitară. — VII. = 3, 
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Relaţiunile juridice nu par în vileag decât prin 
conflictele, care se nasc între oameni. Dar con: 
flictele nu arată în felul acesta de cât un număr 
infim de mie din amultiplicitatea, relaţiunilor 
noastre juridice de toate zilele: numai ceeace la 
um moment dat s'a întâmplat să se pretacă, în ne- 
înțelegere între oameni. 

Atunci când pentru prima dată am învăţat că, 
există o atmosferă în care noi trăim, compusă din 
gaze, care sunt corpuri materiale, corpuri grele. 
apăsând asupra pielei și organismului nostru, cine 
îşi dase seama, că are pe pielea lui o asemenea, gre- 
utate? Și totuşi fizica arată, că acesta e adevărul, 
Tot asemenea şi dreptul ne arată, că. există re- 
alităţi, de care nu ne dăm seama la prima vedere. 

In medicină învăţăm de asemenea, ce organe are 
omul. Trebue însă să le învăţăm, căci alfel nn 
știm ce organe avem. Nimeni nu își dă seama 
de toate organele pe care le are trupul său. Când 
însă omul are o durere într'un organ, abiă atunci îi 
simte. Numai în momenţul conflictului apare şi 
aci cunoştinţa reală; medicina, studiază toemai 
aceste feluri de conflicte. 

Tot asemenea şi în drept, ceeace apare mai aleg sunt, conflictele juridice dintre oameni. 
Iată dar cum se prezentă realitatea. relaţiunilor 

juridice, ca o realitate pur logică de o multiplicitate 
exiraordiuară. 

Inţelegem acum încă mai bine, cum realitatea fenomenului juridic reprezentat printrun texi de
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lege este de asemenea, o realitate logică!). E vorba, 
precum am spus să înţelegem ideia cuprinsă în acel 
text; de lege. Textul de lege cuprinde o normă logică, 
care trebue să fie aplicată, şi numai aşă are înţeles, 
la multiplicitatea extraordinară de cazuri, care se vor 
prezentă, Când aflăm în codul civil, norme referi- 
toare la contracte de pildă, şiim, că este vorba de 
toate cazurile ce se vor întâmplă în viitor, de 
contractele care se vor încheia. Complexitatea 
vieței reale, este extraordinar de mare; toată viaţa 
socială privată poate fi implicată întrun scurt, text 
de lege. 

Interpretarea, legilor este astfel un fenomen logic, 
este vorba de înţelegerea unui text de lege şi de 
aplicarea lui la anumite speţe, în genere de 
instanţe, cum sunt instanţele judecătoreşti, tri- 
bunalele. Judecătorul trebue să-şi dea seama 
mai întâiu de tot complexul înţelesului tex- 
tului de lege. EI mai trebue—și aceasta o dă cul- 
tura juridică — să prindă legătura lui cu toate 
celelalte texte de lege. Tot complexul legislaţiunei 
se resfrânge astfel ca o lumină intensă, concentrată 
de o oglindă întrun singur punct, în textul acela. 
Această lumină trebue să fie apoi îndreptată ca%o 
făşie de raze convergente asupra, cazului conerel, 
Care are să fie judecat; toată complexitatea drep- 
tului trebue să-şi afle aplicarea în fiecare speţă. 
Dar nu numai atât, toată complexitatea faptelor 
——— 

  

1) Stammler, Rechtsphilosophie.
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irebue constatată de judecător în cazul concret spe- 

cificat ca să poată da o hotărîre. 

Şi dacă norma legală, cu interpretarea ei, consti- 

imind dreptul pozitiv, de o parte, dacă relaţiunea 

juridică, de altă parte, este un fenomen logic şi aşă 

de complex, tot așă de complex este şi fenomenul 

de lepiferare, ba chiar este mai complex şi 
este şi el de aceiaș natură. Legiuitorul rezumă 

fără să-și dea. seama toate nevoile care sau 
prezentat în trecut în societatea respectivă spre îi 

puteă prevede ceeace se va întâmplă în viilor, 
spre a regulamentă și satisface aceste nevoi peniru 

viitor, cât timp se va aplică legea. Este vorba de 

o voinţă psihologică de un act pur psihologic și 

social al unui corp cum ar fi parlamentul? 

Iivident, că este important să cunoaştem ceeace 
s'a petrecut în sufletul legiuitorului, pentru lumi- 

narea, legii; aceasta, se numeşte studiul intenţiunei 

legiuitorului, la care se face mereu apel în inter- 
pretarea legilor. 

Dar faptul legiferărei este în privinţa aceasta 
foarte instructiv de analizaţ. Legea este elaborată 

de cinevă, câte odată de funcţionarii din minister, 
altă dată de parlamentari pricepuţi sau neprice- 
puţi, altă dată de vreun consiliu legislativ oarecare. 
Autorul a pus ceeace ştiă el, textul a trecut apoi 
prin comisiuni de tot felul în care fiecare adaugă, 
schimbă câte ceva, câte odată schimbă, economia 

completă a legii. Ce a mai rămas exact; din voinţa 
primitivă a autorului legii? Proectul trece apoi în
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iața unei adunări care votează. Să presupunem că 
a trecut întâiu prin Cameră. La Cameră ministrul 
care aduce legea ştie, de cele mai multe ori cu oare 
care aproximaţie cuprinsul Juridic al legei, dar este 
sigur, că marea massă a deputaţilor nu-l cunosc și 
nici nu-l pot cunoaşte, când o votează, Nu se poate 
cere dela parlament, dela majorităţile parlamen- 
tare, adunate la întâmplare după norme electorale, 
să fie compuse din Jurişti, în stare să vadă toate 
dificultăţile şi toate înțelesurile fie cărui text de 
lege. Se votează totuşi. Ce a vrut Parlamentul? 
EI a dat, o simplă hotărîre de adheziune. 'Trebue 
să deducem pe altă cale ce cuprinde legea nu din cu- 
noașterea conştiinţei psihologice a parlamentarilor. 
Trebue de sigur să vedem firul logic, care leagă în- 
țelesul textelor de lege cu ceeace mai mult sau mai 
puţin au vrut iniţiatorii legii, aşă că realitatea este 
tot logică. Și încă mai mulţ înțelegem aceasta, dacă 
ne gândim că legea mai trebue să treacă şi prin 
Senat, unde toate operațiunile descrise se repetă, 
Căci rare ori se poate întâmplă să fie coincidenţă 
perfectă a dorințelor şi voinţelor din Senat cu do- 
vinţele şi voințele din Cameră. Şi apoi legea tot nu 
este încă perfectă. Trebue să fie aprobată de Su- 
veran, sancţionată, promulgată, publicată. Voința 
lui este esenţială pentru a da putere legei în sis- 
tema noastră. Astfel, prin firul procedurilor con- 
stituționale, s'a dat viaţă unei realităţi de sine 
stătătoare, cu o formă solemnă, cu totul specială, au- 
tentică, care, ea singură, cuprinde înţelesul legei,
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iar nu întenţiunile de fapt, psihologice, care au pre- 

parat-o 1). 
Voința psihologică este un element interesant de 

constatat în fapt, după cum este interesant de ştiut, 

ce au vrut părţile, când au făcut un contract). Dar 

fenomenul însăşi al legiferării este de altă natură, 

de natură logică şi este de o complexitate extraor- 

dinar de mare, pentrucă fiecare text de lege rezumă 

„o experienţă extraordinar de bogată spre a regula- 
mentă, experienţa viitoare şi are o realitate de sine 

stătătoare, indiferent de ce au vruţ autorii săi. 

Tată o primă, aproximaţie asupra naturei reali- 

tăților juridice. Ele apar ca enunţări logice de o 

extraordinară complicaţiune. 

In legătură cu această observaţiune, trebue să 

spunem, că dreptul stă pe acelaş plan cu toate 

celelalte științe. 'Trebue anume să se observe că 

întocmai după cum fenomenul ştiinţific cuprinde 

în sine virtualitatea unei infinități de cunoştinţe, 

tot asemenea și dreptul. 

Progresul cunoştinţei ştiinţifice consistă într'ade- 

văr într'o analizare tot mai amănunţită a, vealităţei 
externe, operaţiune care nu poate aveă un sfârşit 5), - 

Se ştie, că o bucată de materie oarecare se poate 

1) Vezi Curr€ de Marlberg, Pheorie gentrale de tEtat 
vol. ], No. 237; Cas. rom. 8. U., dee. Cătuneanu, 11 Febr. 
1929; vezi şi Mircea Djuvara, Pandectele Române, I, 1929. 
adnotarea deciziei din 23 Martie 1928 a Curţii de Apel din 
Craiova s. I; Gâny, Methode d'interprâtation, No. 101 si 104 2 IIL-I-B-4. Comp: IEL-I-A-3-a, b, e şi d. 

2) III-1-D-10. !
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împărți la infinit şi cu cât se face mai amănunţit 
o analiză, cu atât; se descoperă elemente noui mai 
complexe. La, început, în antichitate, s'a atirmat, că 
materia e compusă dintrun fel de atomi, ca un 
tel de cârlige care se agaţă unele de altele şi con- 
stituese ceeace vedem. Ştim, că ştiinţa chimiei, în 
special dela Lavoisier, admite, că, materia se com- 
pune din molecule și moleculele din atomi, altfel 
înţeleşi. Dela prima concepţiune asupra compozi- 
fiei materii, aceă simplistă de tot din antichitate, 
s'a ajuns la un progres, pentru că s'a analizat ele- 
mentul ultim. Ştiinţa contimporană analizând 
atomul însuşi, a ajuns a-l descompune și pe el în 
ioni şi electroni, care ei înşişi se analizează în 
momentul de faţă, reducându-se la un raport de 
forțe electromagnetice. 

Progresul acesta continuu de analiză spre o cu- 
noştință cât mai perfectă şi mai amănunțită nu 
are un sfârșit şi aceasta e caracteristica ştiinţei, 
căci nu se poate pune un sfârşit progresului ştiin- 
țifie în analiza fenomenelor naturale. 

Tot asemenea şi cu dreptul. Aceasta, este foarte 
interesant și poate aveă, consecințe și învățăminte 
practice extrem de sugestive. Un fenomen juridic 
Cărecare, un furt de ex., pare un lueru simplu. 
Iufractorul va fi adus în faţa instanţelor respec- 
tive, care îl vor condamnă. 

- Furtul înseamnă, însuşirea cu intenţiune a lu- 
crului altuia. Fenomenul acesta juridice presupune 
aşadar un fenomen psihologic, o intenţiune, a
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unui agent. Dar se ştie, că dintre toate ştiinţele, 

psihologia este una din cele mai puţin înaintate. 

A studiă în mod exact intenţiunea, agentului, e un 

lucru extrem de complicat. Noi o facem regulat 
în aplicarea zilnică a dreptului, dar o facem pen- 
trucă în ştiinţa dreptului spre deosebire de ştiinţele 
pur teoretice, soluţiunile şi aplicarea lor nu pot 
să aştepte. 'Trebue să se pedepsească într'uu fel 
oarecare  delicventul, altminteri societatea s'ar 
disolvă. Ne mulţumim astfel cu vagi aproxima- 
fiuni. Este însă o necesitate inexorabilă pentru 
acei cari aplică legile, atât judecători cât Şi avo- 
caţi, ca să caute cât mai mult posibil, prin mij- 
loace științifice, să cunoască, realitatea, adică să, 
cunoască intenţiunea agentului vinovaţ 1). Dar in- 
tențiunea, unui agent—şi aceasta este partea, asupra 
căreia vrem să atragem atențiunea — imtenţiupea, 
cuiva la un moment dat, este un fenomen de o com- 
plexitatea nebănuită. 

Orice act psihologic al nostru implică în sine 
întreg trecutul nostru, cu toată bogăţia, respectivă 
de cunoștințe, sentimente, tendenţe ete. Întreg tre- 
cutul fiecăruia dintre noi este concentrat în fiecare 
clipă a prezentului, deci în fiecare act de cor- 
ştiinţă. ! 

Și nu numai atât. Dacă ne gândim că fiecare din 
noi suntem produsul necontestat al mediului so- 

  

1) TI-IIL-A-3.
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cial în care trăim, ne dăm seama, că, pentru a stu- 
diă ştiinţificeşte intenţiunea cuiva la un moment 
dat, trebue să cunoaştem în mod perfect. toată in- 
fluenţa, exercitată, de mediul social. Perspective in- 
finite se deschid astfel înaintea ochilor omului de | 
ştiinţă, 

Progresul juridic — şi acesta este învățământul 
pe care trebue să-l scoatem, dintr'o asemenea ana- 
liză, — se constitue numai printr'un progres al 
acestor cercetări în adâncime. Cât timp nu cunoaş- 
tem faptele concrete din care răsar fenomenele de 
drept, cum este în exemplul nostra intenţiunea, în 
mod cât mai precis, atâta timp nu vom puteă pro- 
pune soluţiuni juridice compleţ exacte. Orice so- 
luţiune juridică se întemeiază pe datele sociale şi 
individuale concrete, dela, care porneşte, şi soluţi- 
unea bună se dă atunci când, întâiu de toate, se face 
o analiză perfeotă a acestei situaţiuni de fapt. 

De aceea în faţa, instanţelor judecătoreşti prima 
greutate, prima grije, atât a judecătorului, cât şi 
a apărătorului, trebue să fie de a stabili faptele. 
Odată faptele complet; limpezite, soluţiunea, juridică, 
este mult mai ușor de dat. Judecătorul când dă o 
soluţiune, trebue să aibă astfel necontenit în vedere 
analiza, cea mai amănunţită, a faptelor procesului 
și numai atunci poate să descopere nuanțele, care 
fac ca hotărîrea, să se apropie cât mai mult de idea- 
lul de a fi justă şi echitabilă. Nu este de ajuns ca, 
judecătorul să se mărginească la o aplicare oarbă 
a unor principii abstracte, după cum medicul ar
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face de asemenea o greșeală, dacă nu ar studiă pe 

fiecare bolnav şi s'ar mărgini să aplice cunoștințe în 

abstracto. Judecătorul trebue întâiu de toate să 

vadă speța în elementele ei cât mai amănunțite. 

Spuneam, că dreptul se deoşibește de celelalte 

ştiinţe printraceia, că trebue să dea soluţiuni zil- 

nice, în toate chestiunile cari se prezentă. Un fizi- 

cian poate să stea ani şi fizica poate să aştepte 

veacuri până să se descopere o lege. Dar în drept 

tribunalele trebue să funcţioneze, administraţia tre- 

bue să meargă în fiecare zi, parlamentul trebue să 

legifereze'); faţă de cunoştinţele relativ foarte res- 

trânse, pe care le avem din punct de vedere ştiinţifice 

în această materie, legiferarea, judecarea, adminis- 
traxea se face în mod cu totul aproximativ. Este 

destinul trist al acestei ramuri ştiinţifice, dreptul, 

de a se mulţumi cu aproximaţiuni. 

Invăţământul pe care-l tragem de aci este că 

nu poate fi progres juridic, de cât acolo unde so- 

luţiunile fac toate eforturile posibile spre a lăsă 

departe abstracţiunea şi a se apropiă prin cunoş- 

tința cât mai amănunţită a faptelor concrete de 

ideal aşă încât soluţiunile să poată fi cât mai 
drepte. Soluţiunea juridică nedreaptă nu este o so- 

luţiune, este o eroare juridică. Atunci când pe baza 

unui text de lege — şi se poate întâmplă — jude- 

1) Geny, Methode d'Interpretution, No. 164: „| & y L "pi , R : „le caractere, - 
„tout pratique, du droit positif, ne lui perment” pas de ser 
„remettre, les yeux fermâs, & la conduite de disciplines 
„connexes, 4 peine constituces d'ailleurs“, -
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cătorul se vede nevoit; să facă o nedreptate, atunci 
nu zicem că ne aflăm în faţa unei soluţiuni corecte, 
atunci ne aflăm în faţa, unei erori juridice sau le- 
gislative, care cată, să fie îndreptată. Atât legite- 
rarea, cât și aplicarea, dreptului, nu poate să aibă 
de cât un singur înţeles, realizarea dreptăţei între 
oameni, Întrucât se abate de ja ideia de dreptate, 
ne aflăm în faţa unei erori, sau unei aproximaţiuni, 
de multe ori, pentrucă, nu se găseşte altă, soluţiune. 
Toate eforturile juriştilor trebue să consiste în a 
căută soluțiuni exacte şi acesta. este de altfel rolul științei dreptulvi spre deosebire de arta, dreptului, 
care se poate mulțumi cu aproximaţiuni. 

Aceste observaţiuni mai arată, că dreptul ca, ştiin- (ă. disciplină care domină aplicarea, Jui de toate zilele, 
are la, bază o ideie, care îl stăp 
care-i înfuzează toată, viaţa, 
Fără dreptate, adică fără 
dreptul nu poate să aibă înțeles, este numai un mij- loc de tortură al oamenilor, iar nu un mijloc de convieţuire pacinică, între ei. 

In felul acesta, toate realităţile juridice, or cât de complexe ar fi, sunt obiecte ştiinţifice de studiu, adică sunţ realităţi logice, şi toate converg logi- cește spre una singură fundamentală, relațiuneu, juridică individuală dintre cutare şi cutare per- soană, relațiune al cărei caracter este esențialmente logic 1), 

Aneşte în întregime, 
este aceea, de dreptate. 

justiție şi fără echitase, 

Înnnn 

MLD II-I-E-L.
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2. Legătura dintre realităţile juridice 

După ce s'au dat aceste lămuriri generale asupra 
naturei realităţilor juridice și după ce s'au arătat 
care sunt aceste realităţi, este locul înainte de a 
trece la alte probleme să se arate, care este legătura 
logică între cele trei realităţi juridice, relaţiunea 
juridică, dreptul pozitiv şi legiferarea. 

In selaţiunile dintre oameni, după cum s'a arătat, 
se constituese relațiuni juridice individuale. Aceste - 
relațiuni juridice apar uneori ca conflicte juridice. 
Rezolvarea conflictelor juridice, atunci când_ele 
devin frecvente sau, grave, devine o necesitate inexo- 
rabilă pentru societate, Atunci intervine legiferarea. 

Ce face legiuitorul? EI nu poate procede pe alță 
cale, decât observând ce se petrece în jurul său 
în societatea. respectivă, el constată conflictele cari 
se nasc, el constată soluţiunile juridice, pe care 
conștiința, societății le-a dat; în fiecare din nenumă- 
ratele cazuri prezentate, şi apoi lepiferează pe 
aceste baze. 

Dacă legea consacră de ex. valabilitatea con. tractelor şi convențiunilor, în genera], este că, legea 
în felul acesta este un rezumat extrem de concen- 
trai al unei experiențe de veacuri. Lumea, întreagă în orice societate şi-a, dat r venţiune trebue respectată, 
prima ei licărire ne impune afirmaţiunea, că cel care a făgăduit trebue să se țină de cuvânt, căci altfel lezează, pe ceilalți. Din această, afirmaţiune 

imedias seama, că o con- 
ȘI conştiinţa, socială, dela
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repetată în toate zilele, care intră astfel în con- 
știința juridică a epocii respective, soarbe legiu- 
itorul abstracţiunile, din care formulează legea, 
Dacă nu ar există aceste norme preexistente de drept 
în conștiința, societăţei respective, nu ar fi nici o 
ocaziune de a se face legi. 

Alt exemplu: Se ştie că sau regulamentat, în le- 
gislațiunea noastră de după răsboiu, raporturile 
dintre chiriaşi și proprietari. Sau regulamentat 
pentrucă s'a simţit nevoia. Fiecare a venit cu drep- 
turile sale, proprietarul stăpân al casei a protestat 
în contra chiriaşului, care pe de altă parte, nenoro- 
cit față de situaţiunea, precară economică, din 
urma răsboiului, eră în imposibilitate de a plăti la un moment dat. Rezultatul unei asemenea, situajțiuni 
ar Îi fost aruncarea, pe stradă a unor oameni, cari erau în imposibilitate pentru moment de a plăti ceeace ar fi fost normal să plătească. O întreagă clasă, un întreg grup de cetăţeni dintre cei mai in- feresanţi de multe ori, ar fi fost puși în imposibi- litate să mai trăiască, să îndeplinească funcțiunile lor sociale şi rolul lor în stat. In felul acesta, con- flictul sa născuţ, Conştiinţa juridică a, noastră a, tuturor, conștiința de dreptate, ne-a, dus să cerem Suvernelor şi parlamentelor să reguleze această situaţiune, în aşă fel încât să nu sufere prea, mult, ma unii nici alţii, printrun compromis, 

Cine a dat directiva soluțiunei jur 
exprimat apoi sub formă de normă 
tiința publică. Legiuitorul nu a v 

idice, care sa 
de lege? Con- 
enit de cât, să
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culeagă din observaţiunile concrete anume suges- 
tiuni şi, întrucât erau de acord cu conştiinţa publi- 
că, le-a transformat în lege) 
Adăugăm, ca o paranteză, că în acest caz se vede 

în mod evident cât de aproximativă este arla drep- 

tului, pentrucă ne dăm bine seama că soluţiunile 
găsite până acum nu au putut să fie mulţumitoare, 
niei pentru chiriași, nici pentru proprietari. A tre- 
buit însă să se dea o soluţiune; aceasta eră o nece- 
sitate inexorabilă provocată de nevoile zilnice ale 
societăţei, chiar dacă nu s'a găsit îucă una 
perfectă. In asemenea cazuri se simte astfel uneori, 
în mod dureros destinul trist, de care am vorbit, 
al artei dreptului, de a se niulțumi numai cu solu- 
țiuni aproximative, Chiar dacă însă, soluțiunile ” 
date nu sunt perfecte la un moment; dat, datoria 
juristului este să caute să le perfecţioneze cât mai 
mult. 

Fapt; cert. este în orice caz, că legiuitorul abstrage 
esența legilor din conştiinţa, societăţii respective, 
conştiinţă care se crează încetul cu încetul din ne- 
voile zilnice, din miile de cazuri particulare, în 
care se stabilește câte o normă de drept, asupra 

"căreia mai toată lumea. este de acord. Aceste norme 
de drept, se” distilează, ca să zicem asă, prin miu- 
tea legiuitorului, ele cată să fie perfecţionate cât mai mult, prin metode juridice şi ştiinţifice, şi ajung a fi prezentate sub formă de lege. 

!) TII-I-A-2, 
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Iată legătura între lege şi relaţiunea juridică 
de fapt, care se află la, baza legii. 

Pe baza unor relațiuni juridice preexistente se 
face aplicaţiunea legei pe viitor la alte relaţiuni de 
fapt similare în conformitate cu formulele cuprinse 
în ea. Astfel legea nn are alt rost, decât să regula- 
menteze unele relaţiuni concrete, 

Cum se face această regulamentar? Prin inter- 
mediul cui se face ea? Prin instanţele judecătoreşti 
şi al organelor politice şi administrative. Se obţine 
astiel dreptul pozitiv. 0) lege, se aplică, tie de tri- 
bunale sau curţi, fie de instanţele administrative 
judiciare, cum este contenciosul Curţii de Casaţie, 
fie pur şi simplu de oameni politici şi funcţionarii 
administrativi. Aplicarea care se face ia numele 
de jurisprudenţă, în sens larg. Este adaptarea con- 
ceptelor abstracte din lege la datele concrete care 
se prezentă zilnic; este împlinirea misiunii însăşi 
a legei, 

Legea, după cum spunem, nu este decât un re- 
zumat extrem de concentra al unor cazuri multiple 
conerete de relațiuni juridice, adică de aprecieri in- 
dividuale de dreptate, din care sa inspirat, acela 
care a făcut-o. Legea nu putea să caute însă altceva, 
căci aceasta e chiar rostul ei, de cât dreptatea aşă 
cum o simţim cu toţii, adică consacrarea unor rela- 

(iuni juridice juste. Aplicarea legii nu poate ave 
de cât tot acelaș scop: din această idee fundamen- 
tală, s'au născut teoriile noni de interpretare a le- 
gilor,
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Până în timpul din urmă a dominat, mai ales în 

Franţa, şi domneşte încă teoretic la noi, concepţiu- 

nea aşă numită exegetică, care consideră, textul de 
lege ca cevă intangibil în abstracţiunea lui; orice 

sar întâmplă, îl aplică în mod mecanice cazu- 

rilor concrete chiar .cu riscul de a face nedrep- 

tăți mari câte odată. A face cu ştiinţă o nedrep- 

tate pe baza legei este însă în principiu o călcare 

a ei, căci mai presus de textul mort al legei stă sco- 

pul ei din urmă, care este realizarea dreptăţei prin 

ea. Ca atare prima sarcină a judecătorului este, ca, 
printi'o cercetare câţ mai amănunţită a cazului 

concret, să ajungă la o soluţiune, în conformitate 
nu numai cu legea, dar şi cu idealul de justiţie, aşă 
cum îl înţelegem. O soluţiune nedreaptă pe care ar 

da-o, este totdeauna o soluţiune greşită, fie că legea 

însăşi e rea, fie că aplicarea ei nu s'a făcut bine. 

Aceasta cată să fie pus în lumină de şcoala nouă 
de interpretarea juridică, 

In acelaş sens sunt şi coneluziunile nouii şcoli 
pozitive în drept. Duguit observă: „Si Pon re- 
„connait qw'en appliquant une loi (nouvelle) on 
-S'exposa ă violer des principes d'equite, ce n'est 
„certainement pas la soluţion de droit”*). 
    

1) Idem: Dernburg, Pandekten, 1896, 
Endemann, Einfiihrung în das Studiuin des 
seizbuchs, 1899, vol. I, pg. 29; Gn. Flaviu 
die Rechtaviasenschafi, 1906, pg. 40 ets.; 
der Rechtewissenschafi, 1911, pg. 140; Brat, Die Kunst der Rechtsanwendang, 1907, pg. 71 și pg. 112 ets.; Saleilles, De la dâclaration de volonts, 1901, pg. 213, ets., şi Introduction â Vâtude du droit civil allemand, 1904, pg. 97. 

vol. 1, $ 19; F. 
Birgeslichen Ge- 

3; Der Kampf um 
Stammler, 'Theorie
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Nimeni nu se poate gândi să pună în joc fixi- 
tatea și autoritatea. lepei, dar problema este cum 
trebue interpretată, ea, prin respectul exagerat al 
literei sau în legătură cu faptele din care ea a 
ieșit, şi cu observaţiunile concrete pe care s'a înte- 
meiat legivitorul, atunci când a formulat-o spre a puteă în viitor să se aplice? 

Dacă nu s'ar respectă textul legii, 
am cădeă în arbitrar, cum. a greşit cu noscutul „bon 
Juge“ Magmnaud, în Franţa, când judecă după sen- tient, Prin lege şi pr in raţionamenţul logic obie- tiv, na sentimental-subiectiv, trebue să se tindă la, realizarea, dreptăţei, 

de sigur însă 

Noua tendență de interpretare a dreptului este în realitate rezultatul preocupărilor, care s'au ma- nifestat mai ales în timpul din urmă, sau mai bine zis care abiă an început să se manifeste din partea Juriştilor, asupra naturei însăşi a dreptului. 
Noţiunile generale pe care le expunem. aci due astfel la, concluziuni practice de o deosebită însem- nătate, ele singure crează ştiinţa dreptului şi o dirig în aplicarea ei la arta de toate zilele. Arta fără ştiinţă este întocmai ca, acel cap al fabulistu- lui anţie Phedru, care eră, poate, foarte frumos, dar nu aveă craer. Ce sar spune de un inginer care nu ar aveă ştiinţă, ci numai artă? Ce 

botanist care are cunoștințe e 
străin de știință? 
Și acasta e rolul 
juridică ca, atare ar 

2955, 

Sar spune de un 

oncrete, dar. este 
Tot asemenea și pentru jurist, 
“Facultăţii de drept, Ştiinţa 

e de jucat un rol mare în apli- 
— Biblioteca Univessitară, — VII, — a
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carea zilnică a dreptului și mai ales în crearea 

spiritului juridic. Aceasta, este mult mai important 

de cât cunoştinţele mărunte, care sar puteă câș- 

tigă *). 
In orice caz din aceste consideraţiuni se poate 

deduce, că dreptul pozitiv, adică dreptul care se 

aplică unu popor la un moment dat, este o reali- 

tate distinctă atât de relaţiunea, juridică, aşă cum o 

concepe conştiinţa juridică generală, cât şi de ope- 

raţiunea legiferărei, care caută să formuleze în con- 

formitate cu această conștiință numitele relațiuni 

juridice. Legiferarea presupune astfel relaţiuni ju- 

ridice preexistente, ele prin legiferare, devenind 

drepl pozitiv, se cristalizează, şi se precizează într'o 

formă fixă şi de sine stătătoare, care şi ea trebue 

să fie cât mai apropiată de conştiinţa juridică a 
societăţei respective. 

    

D Bekker > i ber den Strei d Ă P 
“ > er hastorischen und der halo- 

s0 phischen Rechisscl 4 g ş i V - 
, N - ci e, 1886, Pg. 20 et s.; Savigny, om Be / J. HE. von Kirchmann, în Wertloai i. Ci : 

, > 08, Ri 
Ac der Jurisprudena ale Wissenschafi, contestă dreptul“ rau ATe stiinţifică Şi aruncă cuvintele: „Drei beriehti- "E ar E e des Gesetzgebers, und Bibliotheken werden. Ma-
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1. Relaţiunea juridică implică o activitate 
externă între persoane 

Relaţiunea juridică este aprecierea, care se poate 

face, din punctul de vedere al dreptăţei, a unei fapte 

2 unei persoane în raport cu altă persoană. Se atri- 

bue astfel uneia, un drept cu un anume obiect de- 

terminat faţă de cealaltă, care, printr'aceasta, are 

o obligaţiune. 

Prima observaţiune de făcut asupra relaţiunei 

juridice este că ea se altoeşte pe o relaţiune fizică 

externă dela, persoană la persoană. 

Un Robinson  hipotetic, complet izolat într'o 

insulă, fără nici un contact cu altă persoană, nu 

poate aveă relațiuni juridice, pentru că nu poate 

aveă asemenea relaţiuni nici cu arborii, nici cu cerul, 

nici cu pământul pe care stă. 

Un asemenea om izolat în activitatea, lui de 

toate zilele îşi poate numai extinde material per- 

sonalitatea, căutând să-şi subordoneze cât mai mult 

forțele materiale din jurul său, forţele naturale, 

ete. Chiar şi în societate, în contactul cu ceilalţi 

oameni, se manifestă această, tendenţă pur mate- 

rială: fiecare caută să subordoneze sie-și forţele 

celorlalţi.
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Este incontestabil astfel, că, la baza aclivităței 

omului, aflăm instinctul de viaţă al fiecăruia dintre 

noi, cu tendenţa lui permanentă spre extensiune în 

afară, cât mai intensă, fie prin subjugarea îorțe- 

lor naturii, fie prin subordonarea celorlalte acti- 

vități umane. 

Instinctul acesta de viaţă care stă în fiecare 

dintre noi şi care se regăsește şi la animale — sunt 

cugetători, care îl găsesc şi la plante şi în orice 

fenomen, din natură în formă embrionară *) — con- 

stitue la prima vedere singurul imbold al activi- 

tăţei noastre. Mulţi dintre jurisconsulţi, în expli- 
carea relaţiunii juridice, se mărginesc chiar la o 
asemenea analiză. 

Dar, dacă nu ar fi de cât atât, dacă nu am aveă 

de cât manifestarea unei forţe egoiste din partea 
unei personalităţi, cari caută să subjuge mediul în- 
conjurător, nu am. aveă încă un fenomen juridic, 
pentrucă ne-am află exact în cazul unui Robinson, 
ceilalți membrii din societate fiind socotiți pur şi 
simplu ca unelte de manifesţare ale personalităţei 
sale. Fenomenul juridice nu poate de pildă să apară 
într'o societate în care unul ar fi Domn şi ceilalți 
ar fi toţi selavi, consideraţi ca unelte. 

Totuşi, aşă s'ar prezentă lucrurile dacă în- 
stinctul de viaţă nu ar fi de cât numai debordarea 
unu egoism 5.0 observajiune atentă a activităţei 
noastre ne dovedeşte însă, că în fundul sufletului 

1 : A 2 Comp.: Bergson, Bvolution crâatrice. 
) Jhering, Zuveck îm Rocht, 
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nostru, — și acesta este caracteristic omului graţie 
raţiunii, pe care o posedă, spre deosebire de ani. 
male, — pe lângă instinctul: egoist şi orb de con: 
servare şi extensiune, se mai află și alte sentimente, 
sociale, altruiste, de devotament : pentru ceilalţ 
membri ai societăţei, de recunoa 
propri *). 

Nu există om, ori cât de Jos ar fi pe scara mo- 
rală, care să nu aibă morala lui; 
chiar criminalii au morala lor şi î 
fice într'un fel oare care între ei acțiunile lor, 

Indată ce omul intră în contact cu omul, izvo. 
răşte ca dintr'un izvor viu din sufletul său, pe lângă instinctul personal de conservare, și tendenţa so- cială, 

i 
ştere a, voinței lor 

se citează, cum 
ncearcă să, justi- 

Sa poate chiar susţinea, că aceas 
cială, aflată la baza sufletului om 
instiuctul de conservare, îl domină pe acesta, din urmă, deși nu apare la prima vedere 2), 

Dacă ar există numai o forţă ceutrifugală, nu ar putea, să subsiste societatea, Un Mecanism, în care fiecare 1oată, fiecare element, îndeplinește altă „misiune și nu-și coordonează mișcările eu celelalte, nu poate funcţionă. Faptul că societateg, Subsistă he arată, că întradevăr în 'activitaţea noastră, de 
toate zilele trebue să fie un ele i ment, socia] atât de puternic, în cât domină pe cel individua], 
— 

1) II-I1-3-b; IL-INI-A-l. 
2 U-11-3-p şi JI-VEI-A-T. 

tă, tendență, so. 
enese alături de
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Fiecare ne vedem de interesele noastre materiale 

şi spirituale. Dar există om care să nu aibă şi alte 
interese, pe care le numeşte ale lui, dar nu sunt 

ale lui? Avântul naţional care se află sădit și trebue 

să stea sădit în inima fiecăruia dintre noi, este 

de ex. de asemenea natură. Pe baza acestui 

sentiment național, oamenii merg până la saerifi- 
carea vieţii. Manifestarea sentimentului social de 

comunitate naţională este adâne înrădăcinată în 

sufletul fiecăruia dintre noi şi se arată sub forme 

foarte felurite. Afară de aceasta fiecare din noi 
face parte şi din câte 'o familie. Omul care are. 
copii, soţie, familie, luptă, suferă, caută să câştige 
pâinea, de toate zilele. Numai pentru sine personal? 
Omul manifestă în toată activitatea sa de toate zi-! 
lele instinctul sublim de dragoste pentru ai săi, 
instinct profund social. De aceea familia, şi este 
unul dintre mijloacele cele mai de seamă de mora- 
lizare şi de închegare a unei societăţi. Ea repre- 
zentă un instinct; normal, natural, social, care a- 
proape nici nu mai trebue educat. 

Dar fiecare face parte nu numai dintiun cere 
social, ci din indefinit de multe care se întretae. 

Prin toată educaţiunea, noastră şi prin tot felul 
nostru de a fi, iubim de asemenea pământul nostru 
natal, oraşul sau satul nostru; ţinem la el mai maulţ 
de cât la altul. Fiecare din noi e Român, dar e şi 
student; mai e, să presupunem, bucovinean; mai 
face parte şi din anumite instituţii, mai are şi alte 
felurite legături. Numărul cercurilor sociale din



RELAȚIUNEA JURIDICĂ 39 

cate facem fiecare parte nici nu se poate delimită. 
Aceste e un rezultat al cercetărilor din urmă ale 
sociologiei. Sufletul nostru în „xealitate nu este 
de cât un punct; de interferenţă, de întretăere, al 
uni imense sume de cercuri sociale. 

Fiecare din aceste cercuri sociale îşi exercită in- 
Îluența în mod puternic asupra noastră, de cele 
mai multe ori fără să ne dăm seama, şi activita- 
tea, noastră este fără voe îndrumată de aceste in- 
(luenţe. | 

Așă se explică, cum în sufletul fiecăruia din noi, 
ca oameni și mai ales ca, fiinţe raționale cari trăese 
în societate, există unu numai apetituri indivi- 
duale, dar și un număr formidabil de avânturi 
ideale şi aceasta face valoarea noastră de oameni. 
Un oma este cu atâţ, mai sus, cu cât simte mai adânc, 
mai conştient, aceste avânturi ideale şi lucrează 
pentru ele. Aceasta e și rostul educaţiunei. 
Aceasta se cheamă și cultură, iar nu adunarea unui 

simplu material de cunoștință. Adunarea cunoștin- 
țelor este numai mijlocul de a ajunge la o educa- 
țiune superioară a, culturei. Dacă Germanii vorbesc, 
$i în mare parte cu drept cuvânt, de cultura. lor, nu 
este o aluzie numai la cunoștințele pe care ştiinţa 
germană a reuşit să le descopere, dar mai ales 

la un element de educaţiune socială a sufletului 
fiecărui individ. Fiecare individ se simte solidar 
cu toți concetăţenii. Instinctul individual este cât 

mai redus faţă de tendenţele sociale, colective. 

Este adevărat, că se poate întâmplă, ca într'o
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anumită societate chiar tendenţa ideală să fie rău 
canalizată, dar aceasta nu înseamnă, că aceă ten- 
denţă nu există. Sentimentele naţionale ale popo- 
rului german spre pildă au fost probabil rău între- 
buinţate, atunci când s'a făcut răsboiul, cum s'a fă- 
cut. De sigur este de asemenea, o greşeală modulcum 
san canalizat instinctele așă de frumoase naţio- 
nale ale studenţimei noastre în direcțiuni spre cari 
nu trebuiau îndreptate. Dar, oricum, instinotele al- 
truiste există şi ele alături de cele egoiste în su- 
fletul nostru. Intocmai cum între două silexuri, 
cari se ciocnesc, ţişneşte scânteia, toţ asemenea 
apar ele în sufletele noastre din contactul între per- 
soane, de multe ori chiar fără să ne dăm seama. 
In afară de drepturi, avem şi obligaţiuni faţă de 
semenii noştri. 

Se poate chiar susţinea, că ar există la fundamen- 
tul activităţei fiecăruia dintre noi numai ivstinete 
ideale, care ne explică activitatea, și că apetiturile 
materiale nu sunt de cât mijloacele pe cari le cău- 
tăm spre a realiză idealul moral. 

Idealul moral stă într'adevăr în convingerea 
fiecăruia, dintre noi cum trebuie să trăim şi unde 
să ne căutăm fericirea. Există om cu scânteia, ra- 
țiunei în el, care, clar ori mai puţin clar, să nu-şi 
fi făurit un asemenea ideal? Unul 
realizează, înti”un fel, altul într'altfe 
e chestiune de educaţie; 
ză creadă într'un fel, 
viaţă, cum vrea altul, 

îl înţelege și 

l, dar aceasta 
nu poate fi silit cinevă 

să-şi făurească idealul de
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Când căutăm de pildă câştiguri materiale, pentru 
ce le căutăm? Spre a ne întrețineă personalitatea 
şi ao face să fie fericită, aşă cum înţelegem fiecare 
dintre noi. Concepţiunea fericirei individuale este 
un ideal moral de viaţă. Este o concepție care stă 
la baza întregei activități a. fiecăruia dintre noi. 
Este o activitate superioară, întrucât domină în- 
treaga noastră activitate măruntă, chiar dacă nu 
e conștientă în sufletul nostru. 

Banul însuși este numai un mijloe pentru a 
obține alte satisfanţinni. Unele sunt de ordin mate. 
rial, să ne întreţinem personalitatea, să ne hrănim, 
să ne adăpostim, să ne îmbrăcăra, dar acestea sunt iarăși numai mijloace. Vrem să ne întreţinem spre a puteă, fi fericiţi sub altă, formă, spre a, ne puteă 
realiză destinul, așă cum 4 înțelegem. Vrem să ne adăpostim şi să nu fim bolnavi, tocmai spre a ne bucură de viaţă. Tar bucuria, vieţei nu vine di- rect, din aceste satisfaceri materiale, căci ele sunt numai condițiuni fără de care ea nu se poate realiză, 
Ea stă în altceva, î ntr'un ideal propriu a] fiecăruia dintre noi, în care căutăm fericirea, 

Cugetarea mai înaltă din 
astfel cugetarea, contemporană 4] descompune în căutarea, adevărului, frumosului Și binelui, Sunt suflete cu educaţiune și cultură Supericară, care caută adevărul, binele Și frumosul în opere înalte. Dar cel din urmă om caută şi realizează 4oţ aceste scopuri, dar pe o treaptă inferioară, 

toate vremurile şi tot
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Femeii chiar dela ţară îi place să se îmbrace 

întrun anumit fel: estetic. 

Țăranul. judecă faptele aproapelui lui după un 

ideal moral propriu. 

Mândria, fiecăruia de a ști cât mai multe este o 

manifestare a instinctului de a cunoaște. Acesta 

din urmă este rafinat până la extrem în omul de 

știință, după, cum există tafinat până la o formă 
superioară instinctul frumosului în operile de 
artă şi după cum instinctul binelui ajunge la, reali- 
zarea cea mai înaltă în oamenii, cari lucrează în 
mod superior pentru binele societăţei respective, 
şi pe cari marele autor englez Caslyle îi numeşte 
eroi. Dar sub forma, lor simplistă aceste instincte 
trăesc în sufletele fiecăruia. dintre noi și ele explică 
activitatea, noastră. . 

Iată dar, că pe lângă instinctul propriu zis de 
conservare, care explică, aşă cum pare la prima 
vedere, activitatea noastră, aflăm instinctele. supe- 
rioare morale. Jar sociologia modernă, în analizele 
pe care le face, constată cu surprindere, că, aceste 
instincte ale omului domină pe celelalte:). Ce pasi- 
onează mai mult de cât discuțiunea de a şti dacă 
cutare sau cutare are dreptate în faptele de toate 
zilele? Dacă vom analiză cu atențiune diseuţiunile 
la care asistăm în jurul nostru, vom vedeă că 
aproape toate se agită în jurul unei idei morale, 

Î) 1V-IV-3:. Emile Durkheim.
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dacă bine a făcut cineva când a făcut un anumit 
lucru *). " 

Prin această tendenţă ideală şi numai prin ea. 

se naște pe cale raţională relaţiunea juridică. 

Indată ce omul se află în contact cu un alt om 

sau mai exact, şi se va vedeă mai departe de ce 

zicem astfel, o personalitate în contact cu o altă 

personalitate, fiecare caută realizarea scopurilor 

sale proprii, destinului său propriu, aşă cum îl înțe- 

lege. Dar în activitatea, prin care se nasc astfel 

de lepături dela om la om, dacă unul face o ne- 

dreptate faţă de altul, el îşi închipue îndată că, 

întrun caz analog, sar puteă întâmplă ca altul 

să-i facă aceiaşi nedreptate. 

Rațiunea generalizează. Astfel naşte ideia unor 

drepturi şi a unor obligaţiuni generale. 

Din contactul dela om la om, întrucât oamenii 

sunt consideraţi ca persoane şi nu ca în instituţia, 

sclavilor ca simple mijloace de realizare, dintr'o 

dată apare prin jocul raţiunei noastre relaţiunea 

juridică, ” ” 

Relaţiunea juridică în felul acesta se înteme- 
iază pe ideia evidentă, că şi ceilalţi sunt oameni 

ca şi noi, că întocmai după curma noi avem dreptul să 
ne realizăm destinul nostru moral, au şi ceilalţi ace- 

laş drept. Aceasta e afirmarea, fundamentală, care 

stă la baza întregului drept; de aceea în activi- 

latea noastră de toate zilele trebue să ne purtăm 

  

5) Kant, Kritik der praktischen Vernanft.
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așă ca, afirmându-ne pe noi, să nu oprim pe ceilalți 

de a se afirmă pe sine. Libertatea de realizare a 

idealului nostru moral trebue să se coordoneze cu 

aceiaşi libertate a celorlalţi, căci altfel raţiunea ne 

spune că facem o nedreptate. 

Din această idee iniţială nasc toate xelaţiunile 
de drept. 

Ea se găseşte şi în relaţiunile de drept public, în- 
trucât au de scop garantarea libertăţei tuturor, şi 
în relațiunile private. Iată de ex. un contract. 
Dacă cineva a făgăduit un lucru altuia, trebue să-şi 
"respecte cuvântul, pentrucă altfel loveşte, în per- 
sonalitatea, aceluia cu care a contractat. De aceea 
se şi spune, că la baza dreptului stă ideia respec- 
tului libertăţilor tuturor membrilor societăţei din 
care fiecare face parte. 

Cu o formulă impresionantă, d-nul Dişsescu, ca 
o interpretare a concepţiei lui Immanuel Kant, 
pe care am cătat să o redau aci, sub o formă cât 
se poate de simplă, a spus că dreptul ar fi regula- 
mentarea, coezistenţei libertăților. 

Fapt este că Immanuel Kant, care de sigur este 
cel mai adânc cugetător pe care l-a avut omenirea, 
şi care, pe lângă concepţia lui generală despre lume 
în genere, s'a ocupat, cum eră şi natural, şi de lumea 
juridică, a întemeiat dreptul pe 
fiecare dintre noi caută să-şi realiz 
priu moral şi e 
a raţiunei noa 

constatarea, că 

eze idealul pro- 
ă astfel fiind, printr”o generalizare 
stre, fiecare dintre noi, pe cât are drepiul să-și realizeze personalitatea lui proprie,
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pe atâta nu poate aveă dreptal de a împiedecă dela, 

aceasta pe ceilalți. Fiecare are astfel obligaţiunea. 

de a respectă, libertatea, celorlalți. 

Această explicaţiune fundamentală a dreptului 

sa interpretat uneori ca o limitare a libertăţei 

fiecăruia prin libertatea, celorlalți. Este o vedere 

superticială. 

La prima vedere sar păreă întradevăr, că prin 

faptul că anumite acţiuni ne sunt interzise, liber- 

tatea noastră este limitată. In realitate însă — şi a- 

ceastă este minunea dreptului, — prin această limi- 

tare aparentă se întărește libertatea fiecăruia din 

noi. Acesta e fenomenul caracteristic al dreptului, 

aflat la fundamentul lui. 

Ce puţin poate face un individ izolat şi ce mult 
poate face un individ în legătură, juridică cu toţi 

membrii societăţei din care face parte! Prinir'o 

cooperare armonioasă conformă dreptului şi obli- 

gaţiunilor fiecăruia, întreaga putere a societăţii şi 

a fiecăruia din noi creşte într'o proporţie 

imens de. mare. Aceaşta, dovedeşte, după cum a ară- 

tat J. J. Rousseau şi în timpul din urmă școala 

sociologică franceză, reprezentată prin Durkheim, 

că regulamentarea, juridică a, libertăţei noastre nu 
este o limitare a ei, ci este numai un mijloc technic. 
un mijloc pe care dreptul îl întrebuinţează pentru 

a garanță o desfăşurare încă mai intensă şi mai în- 

tinsă a acestei libertăţi. 
Sar puteă crede de ex., că sancţiunea organi- 

zată prin dreptul pozitiv limitează libertatea
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noastră. Când un debitor nu îşi plăteşte la scadenţă 

“ suma, împrumutată, el este executat de creditor. Nu 

e oare aceasta o călcare a libertăţei lui? In reali- 

tate, după cum se va arătă în alt loc, actul de exe- 

cutare a fost implicit voit de debitor în momentul. 

când a contractat. El este în realitate astfel o 

confirmare a libertăţei lui şi nu o limitare a ei'). 
Dreptul prin: urmare se explică, pe de o parte 

şi într'o măsură însă mai restrânsă, prin imboldul 

la viaţă al fiecăruia din noi, prin instinctul de con: 

servare, prin dorinţa de a me satisface nevoile 

imediate, dar, mai presus de toate și deasupra a- 

cestor scopuri care sunt pur şi simplu scopuri apa- 

rente, prin scopurile raţionale, prin tendenţele 
ideale ale sufletului nostru. 

Dacă e aşă, putem spune de pe acum ca o con- 

cluziune pe care o vom întâlni mereu şi de 
aci înainte în analizele ce vom face, că între drept 
şi morală nu poate să existe o scisiune. La baza 
dreptului stă omenia. 

Morala în înţeles larg, corespunzând tuturor 
aspiraţiunilor ideale ale conştiinţei, nu poate fi 
deosebită de drept, ea stă la fundamentul acestuia 
și explică însăși conceptul lui; căci, dacă la baza 
dreptului nu ar sta ideia moralei, atunci dreptul 
nu ar mai există; el s'ar confundă cu forţa. A im- 
pune voința cuiva, ori cine ar fi şi ori cum, nu e 
drept. Poate la un moment das o autoritate să im- 

  

1) J.J. Rousseau, Contrast social; Durkheim, vezi IV-IV-3.
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pună astiel o lege nedreaptă, spre exemplu. Dar 

ea este o simplă eroare juridică. 

Confuziunea între drept şi forţă, rezultând din 

scisiunea care se admite între drept și morală, a 

dominat și în parte domină până și astăzi spiritul 
multor juriști. Comoţiunea, morală însă, pe care răs- 

boiul mondial a, provocat-o, a făcut chiar în lumea 

juridică să apară tot mai mult teorii noui, cari, 

revenind Ja, concepţiunea mai matură a unor cu- 

getători de altă dată, cum a fost Immanuel Kant, 
au readus lucrurile la punct şi au arătat, că 

întradevăr dreptul nici nu se poate înţelege fără 

morală, 

* Un text de lege, care se aplică, nu are putere 
numai pentrucă, este ţexzt; de lege şi pentrucă poate 

pune în mişcare forţa publică, dar fundamentul 
lui raţional stă în faptul, că el răspunde unei nece- 

sităţi morale a societăţei respective. Legea nu poate 
să fie imorală; altfel se prăbuşeşte chiar fundamen- 

tul și explicaţiunea ei logică. 

Dreptul fiind astfel subordonat moralei în înţe- 
lesul cel mai larg, relaţiunea juridică se înteme- 

iază nu aţât pe instinctul orb de conservare al 
fiecăruia, dintre noi, cât pe coordonarea și armo- 
uizarea libertăţilor de acţiune morală a fiecăruia 

dintre noi. Zice libertăţi de acţiune morală, căci 

dacă ar fi vorba de libertatea de a face crime 

său libertatea de a comite un rău, evident că drep- 

tul nu o poate ocroti. 
In aceste condițiuni înţelegem de ce relaţiunea
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juridică este o relaţiune externă. Intru cât e vorba 

numai de intenţiunile noastre personale, întru cât 

nu suntem încă în contact cu nimeni, nu apare 

relaţiunea juridică. Poate fi o normă morală, care 

stă la baza activităţei noastre, dar nu una, juridică, 

Intru cât însă noi ne-am manifestat intenţiunea 

sau gândurile în afară printr'o activitate externă, 
materială, fiziologică (am vorbit, am făcut; ceva), 
întru cât intrăm astfel în contact cu alte libertăţi, 
ale altora, care şi ele se manifestă în afară, apare 
relațiunea, juridică. Indată ce am promis spre ex. 
unei persoane ceva, s'a născut o. relaţiune juridică. 
Intru cât am păstrat numai în mintea noastră o 
intențiune, nu s'a născut încă relaţiunea, juridică, 
In dreptul penal tot asemenea nu se poate pedepsi 
intenţiunea, pentrucă intențiunea nu crează încă 
o relaţiune juridică. Indată ce însă intențiunea s'a 
exteriorizat printr'o acţiune, prin relaţiuni sociale, 
prin legături de fapt cu celelalte persoane, se naşte 
velaţiunea juridică. Căci îndată ce ne aflăm în ac- 
tivitatea noastră: în faţa altuia, naşte cel puţin 
obligaţiunea de a, respectă activitatea, lui %), 

Din această idee se poate deduce, că orice obli- 
gaţiune juridică depinde de o relaţiune socială, de 
iapt, depinde deceam făcut altuia sau de cean pro- 
mis, și după cum am făcut una ori alta, 
am promis una sau alta, 
laţiuni juridice pe care o 

UI. 

după cum 
ne aflăm în faţa unei re- 
numim de un fel sau de 
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altul; se nasc astfel toate felurile de relaţiuni juri- 
dice de care se ocupă diferitele ramuri ale dreptului. 

In această privinţă deosebirea între drept şi 
morală este fundamentală şi caracteristică. Morala 
se preocupă de gândurile noastre, după cum vom 
vedeă mai departe în mod mai precis, dar nu se 
poate preocupă, de acţiunile noastre, pentrucă în- 
dată ce e vorba de. acţiune, ne atlăm în faţa unei 
relațiuni juridice care se naşte. 

Iată în ce sens relaţiunile juridice, care, după 
cum am văzut, au în sine o natură, imaterială, curat 
logică, se întemeiază totuşi totdeauna, pe o relaţiune 
socială, adică un contact extern material, fie prin 
grai, fie prin altă manifestare fiziologică, al unei 
persoane cu altă persoană. Se poate astfel afirmă 
caracterul extern al relaţiunilor. juridice. 

2. Scopul în relaţiunea juridică 
(Teoria lui Jhering) 

Relaţiunea, juridică se referă așadar la actele ex- terne ale persoanelor şi se explică, nu at prin 
instinctul individual de conservare, cât prin idea- 
lul moral, care stă în sufletul fiecăruia dintre noi, 
âşă cum se exprimă, prin conștiința unei societăţi 
la un anume moment daţ. 

În genere cugetarea jurisconsulţilor, cari nu se. 
%upă numai de praetica dreptului şi de controver- sele lui, ci vroese să, pătrundă în înţelesul cât mai 
adânc a] elaţiunei juridice, se raliază la, această. 

2355 — Biblioteca Universitară — VII, —4
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părere. Foarte mulţi jurisconsulţi însă şi în special 

acei cu cultură numai economică şi cei care se 0- 
cupă numai cu dreptul privat, emit o concep- 

țiune foarte siriplă şi care pare suficientă la prima 

vedere, că relațiunea juridică se întemeiază pe ego: 

ismul personal al membrilor societăţei. 

In această privinţă sunt foarte instructive teo- 

riite unuia dintre cei mai mari jurisconsulţi pe care 

i-a avut veacul al XIX-lea, marele învăţat german 

Rudolf von 'Jhering; el este recunoscut deseori ca 
unul care, în vremea sa, a avut vederea dea mai 
ageră pentru a lămuri ideile fundamentale care se 

află la baza dreptalui. 
In lucrarea „Kampf ums Recht“ (Lupta pentru 

drept) Jhering dovedeşte cu prisosinţă, că în 
lupta, juridică, în lupta. care se naşte între persoane 

pentru valorificarea drepturilor, ceeace domină este 

sentimentul de justiţie şi nu este sentimentul de 
interes personal.  Jhering a arătat, cum adevă- 
rainl cetăţean socoteşte valorificarea dreptului său. 
ori cât de neînsemnat ar fi pentru el, ca o înaltă 
datorie. In practica 'de toate zilele se întâmplă 

- uneori chiar, că justiţiabilii preferă, să se ruineze, 
de cât să renunţe la recunoaşterea dreptului lor. 
Sentimentul acesta al dreptăţei este ceeace explică 
marea majoritate a acţiunilor omenești, în orice 
caz el este la fundamentul adânc al tuturor 
conflictelor juridice şi deci al relaţiunilor juridice, 

In lucrarea sa capitală, „Geist des romischen 
Rechts“ (Spiritul dreptului roman), Jhering nu se
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preocupă humai de instituţiile dreptului roman, 
dar caută să degajeze, cutu zice €], spiritul dreptu. 
lui însuşi. Vom reveni cu altă ocaziune asupra, 
teoriei la care Jhering ajunge despre drepturile 
subiective. Este însă foarte interesant de arătat 
de pe acum, că din acest studiu foarte larg Jhering 
ajunge la concluziunea, că, dreptul ar sta întemeiat 
pe ideia de utilitate, că utilitatea explică, relaţiunea 
juridică, ba chiar în unele locuri se spune că forţa 
explică dreptul. 

Dar Jhering a mai scris o carte, cea mai de 
seamă a sa, deşi destul de grea de înţeles, şi care 
se cheamă „Zaweck im. Recht“ (Scopul în drept). 

Intr'o primă, parte a acestei lucrări, el reiă, con- 
cluziunile la, care ajunsese în „Spiritul dreptului 
roman", le analizează din nou, le sistemaftizează, 
le precizează şi apoi cu cugetul său, cercetător şi 
iubitor de adevăr înainte de toate, ajunge să dega- 
jeze din însăşi faptele pe cari le citează, o conclu- 
ziune cu totul nouă. Ea e foarte puţin cunoscută 
în lumea, juridică, pentrucă ocupă un spaţiu foarte 
restrâns deşi e opera finală a cugetărei lui. 

Este foarte interesant de văzut, ce spune el 
despre primele sale concluziuni şi ce spune despre 
aceastea din urmă, cari coincid în mare parte cu 
coneluziunile noastre. In această lucrare, tradusă în 
limba franceză de Meulenaere cu titlul, poate cam 
inexact, „I/Evolution du droit“ (Zweck im 
Recht), el analizează sub formă de prefaţă rostul 
concluzinnilor, la care a aguns.
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lată ce spune într'o scrisoare pe care o citează 

în această prefaţă, datată din 7 Aprilie 1875. „Ea 

„lucrez în această clipă la o lucrare căreia îi dau 

titiui Scopui. în. drept. Această lucrare mi-a 

„fost sugerată de teoria mea a drepturilor, pe care 

„am tratat-o. în ultimul volum din Spiritul drep- 
„tului roman”. Prin urmare Jhering revine asupra 

concepţiunilor la care ajunsese ca concluziune în 
cartea, intitulată „Spiritul dreptului roman“ şi ade- 
văratele păreri ale lui Jhering nu trebue şă le cău- 
tăm acolo, ci aci. „Materia a luat o aşă, de mare 
„extensiune, continuă el, în cât m'am gândit că 
„trebue să fac o lucrare specială. Dacă reuşesc. s'0 
„termin“ — (şi nu a terminat-o complet așă cum 
a conceput-o) — „va fi o lucrare care se va impune 
„oricărui cugetător. Ea, expune ce a devenit con- 
„cepţia mea, actuală despre drept, noţiune la care 
„eu însumi nu m'am ridicat de cât pe măsura lu- 
„crărilor mele“, 

Spiritul său a tost așă dar într'o continuă evo- 
luţiune și perfecţionare şi el singur arată, că forma 
din urmă a gândirei sale este cea mai perfectă, şi 
se află în această din urmă operă, ori câţ de inte- 
resantă ar fi cealaltă lucrare. 

Iotr'o altă scrisoare dela 30 Aprilie 1883, citată 
în aceiași prefaţă, Jhering spune categoric: „această 
„lucrare Scopul în drept şi nu Spiritul dreptu- 
„lui roman conţine rezultatul întregei mele vieţi 
„Ştiinţifice, Se va înţelege aceasta, când va, fi ter- 
„minată'“,
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Ce cuprinde această lucrare aşă de interesantă 
și atât de importantă pentru înţelegerea unuia 
dintre cei mai mari jurisconsulţi pe care i-a avut 
veacul al XIX-lea? 

Jhering începe prin a observă, că nu există ac- 
țiune omenească, supusă deci unei regulamentări 
Juridice, fără un scop. Ar fi absurd, ca cineva să 
facă cevă, fără nici un fel de scop. 

Nu numai în conștiința omenească stă necesi- 
tatea unui scop pentru toate acţiunile noastre, 
deeace se numeşte o teleologie, dar, chiar la ani- 
male, toate faptele, conştient; sau inconştient, se 
îndreaptă, către un scop. A presupune că s'ar face 
un act fără scop, este o absurditate. Intr'o imagine 
loarte pregnantă Jhering spune: „a încercă să ex- 
plici dreptul prin acţiuni fără scop, este aceiaşi 
faptă, ca, aceia a unui baron Miinchhausen care, 
căzut într'o baltă de noroi, încercă să iasă de acolo 
trăgându-se de barbișon. Dreptul nu se poate ex- 
plică fără un scop al acţiunilor umane“. 

Dar dacă, scopul stă la baza tuturor acţiunilor 
omeneşti, atunci în această materie cauzalitatea, ac- 

tiunilor este alta, de cât cauzalitatea fenomenelor 
naturii. Observaţiunea, este adâncă şi coincide cu 

rezultatele cugetătorului Kant în această privinţă, 
deşi Jhering nu-l cunoştea de cât foarte restrâns 
ȘI greşit. | 

Dacă noi constatăm un fenomen şi zicem că are 
cutare cauză, ne explicăm acel fenomen prin cauza 

respeotivă; stabilim astfel o relaţiune de cauzalitate
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între două fenomene. Ne aflăm asttel cu un termen 

latinese în faţa unui guia arătându-se din care 
cauză se produce fiecare fenomen dat. Ea acţiunile 

omeneşti nu ne putem întrebă însă numai care e 

cauza lor. In afară de cauzele, cari se pot cercetă 

din punctul de vedere psihologic şi fiziologic, se 

mai poate cercetă — şi, aceasta e propriul acţiunei 

— scopul ei; iată dar o cauzalitate specială, care se 

realizează. In loc de quia (din ce. cauză) avem un 

ut (în ce scop). Dacă am explicat scopul am înţeles 

de ce s'a făcut acţiunea. In ordinea acţiunei spre 

deosebirea de ordinea cunoștinței, avem prin urmare 

o altă categorie de explicaţiune: motivarea prin 

scop. 

Dar, dacă e aşă, dacă fiecare acţiune după cum 
zice Jhering, reprezentă un scop, atunci, ca primă 
aparenţă cel puţin, şi aci el reiă concluziunile din 
„Spiritul dreptului roman“, acţiunea, se explică prin 
egoismul individual. 

Dacă cinevă urmăreşte un scop, este că vrea 
cevă pentru sine şi ca atare acţiunea are la bază 
interesul individual. Interesul acesta, care stă la 
baza oricărei acţiuni omeneşti, deci a, oricărei rela- 
tiuni juridice, se afirmă în mod fizie prin lupta 
pentru conservarea, existenței noastre şi se afirmă 
în mod economie prin lupta noastră pentru câști- 
garea unui cât mai larg patrimoniu. 

Dar se întâmplă aci, observă Jhering, cevă 
interesant. Scopul egoist al individului nu îl ser- 
veşte numai pe el, nu este numai un scop subiectiv,
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un interes al lui, ci are ca, efect satisfacerea unei utilităţi mai generale a societăţei. Fără să-şi dea seama, fiecare lucrează astfel pentru societatea, în 
care trăeşte. 

Prin ce minune se produce acest lucru? Cum 
se transformă scopul subiectiv în scop. obiectiv? 
Iată problema pe care Jhering şi-o pune în ceeace priveşte acţiunile omului în societate. 

Fenomenul se întâmplă foarte des. Ne este 
foame, ne alimentăm ca, să ne astâmpărăm nevoia 
de foame. Dar rezultatul care este? Nu este cuprins 
în însuşi scopul acţiunei noastre, satisfacerea, unei 
senzajţiuni desagreabile. Rezultaţul este conservarea, 
fizică a individului prin alimentaţiune, rezultat de 
care noi nici nu avea conștiința elară. Alt exemplu, 
exemplul desvoltat ca o adevărată dramă extra- 
ordinar de interesantă, de filozoful german Scho- 
enhauer. Când un bărbat şi o femee se iubesc, 
ei cred că îşi satisfac asttel propriile dorinţe, pro- 
pria fericire, Schopenhauer observă cu drept cuvânt, 
că suntem sclavii şi jucăria naturei. Tot ce facem. 
facem în vederea, conservării speciei, care a sădit 
în sufletul nostru, făcând din noi simple instru- 
mente, acest instinct special, ori cât de dureroase 
ar Îi consecinţele pentru noi. De aceea natura a pus 
în sufletul nostru, aşă de aprig, acest sentiment. 
Natura îşi urmăreşte cu orice preţ scopul ei, con- 
Servarea, speciei. 

Dar şi în viaţa socială aceiaşi transformare de 
scopuri subiective în scopuri obiective organizate
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să petrece mereu. ;,In sânul societăţei moderne“, 
serie Jhering „scopurile organizate, adică scopu- 

“ „rile obiective pe care le-am explicat, există în 
„masse aşă de compacte, în cât este aproape inutil 

„să cităm prea multe exemple. Pentru a ne da ime- 

„„diat seama de extraordinara lor varietate e. sufi- 

eient să cităm uniunile, asociaţiunile, societăţile, 

„persoanele juridice. Iau dintre toate acestea un 

„exemplu mai instructiv pentru punctul nostru de 

„vedere, acela al formărei unei societăţi pe acţiuni, 
„care are drept scop construcţiunea; unei căi ferate. 

„Printre toţi subscriitorii aeţiunilor, nu este unul, 
„poate, care să se îngrijească de scopul obiectiv 
„al construirii unei căi ferate, de creaţiunea unui 
„nou mijloc de comunicaţiune. Guvernul singur se 
„preocupă de aceasta, în momentul când dă conce- 
„Siunea., Pentru acţionari interesul şi scopul se 
„confundă. Intre subseriitorii de acţiuni unul caută 
„plasamente pentru capitalul său, altul pune capi- 
„talul ca să facă speculă şi să câştige, al treilea, 
„proprietar bogat sau fabricant, încearcă, să-și 
„scurgă mai repede produsele sale, al patrulea 
„cumpără acţiuni pentrucă, posedă, dejă acţiuni ale 
„Căii ferate, al cincilea, o comună, de pildă, sub- 
„serie pentru a obţine un traseu favorabil, în scurt, 
„fiecare urmăreşte interesul său propriu şi nimeni 
„nu se îngrijește de scopul în sine al întreprinde- 
„Tei. Și totuşi acesta va fi poate mai sigur şi mai 
tepede atins, de cât dacă guvernul singur ar 
„încercă să-l întreprindă“.
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se vădește, că, acţiunile noastre, chiar când. au: 

scop imediat egoist, produc în realitate un. efec 
obiectiv, cu totul altul, în interes general. 

Prin ce mecanism se întâmplă această transfor- 

mare a, scopurilor individuale subiective în scopuri 

obiective organizate? 
La baza, acestui mecanism, la prima, vedere, şi 

aceasta ne impresionează, stă incontestabil, zice 
Jhering, egoismul. Trebue să spunem, că metoda de 

lucru a lui Jhering eră de a aşterne pe hârtie gân- 

direa sa, aşă cum îi veniă, rămânând ca pe măsură 

ce scriă, să corecteze ceeace eră cuprins înainte. 

Deci primul lui gând a fost, că la baza dreptului 
este egoismul. 

Dar. cum. lucrează, egoismul, cum produce efectul 
aceasta de a servi nu numai individual, ci chiar 

într'o mai mare măsură societatea? “Prin două 

mijloace. 

Intâiu printr'o- recompensare, prin retribuțiunea 

care se organizează; pe de altă parte printr'o coer- 

Cițiune. Retribuţiunea, recompensa, se manifestă 

prin contracte și prin asociaţii. Când cinevă face 
un contract, urmărește un interes al său propriu, 
urmăreşte o retribuţiune a lui proprie. Urmărind 

retribuțiunea sa, în realitate foloseşte societăţei. 
Asemenea şi când se asociază mai mulţi oameni, 

fiecare îşi urmăreşte interesele sale, dar fără voe, 

organizează un scop comun, un scop general. Astfel 

se explică salariul, fenomenul acesta atât de inte- 
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resant în societatea modernă. Astfel se explică un 
lucru şi mai interesant, echilibrul prestaţiunilor 
din contracte, ideia de echivalent. Dacă dau cevă, 
dacă vând un imobil, cer ca în schimb să mi se dea 
o valoare echivalentă în bani. Ideia aceasta care 
se aplică de altfel în toate contractele se impune 
dela sine, este o idee care reese tocmai din egoismul 
fiecăruia, 

Dar această idee atât de. simplă — zice Jhering 
— de echivalent al prestațiunilor, de echilibru al 
lor, conţine în germene întreaga idee de justiţie. 
Căci ce este justiția altceva de cât echilibrul tu- 
turor prestațiunilor, manifestarea unui echilibru 
egal pentru toţi, o generalizare necesară, a fiecărui 
caz concret? 

Dar această generalizare, care duce astfel la 
explicarea ideii însăşi de justiţie, pe bază, de 
egoism, mai explică şi altceva. Comerţul juridic 
astfel întemeiat — întrebuințăm cuvântul comerţ în 
sens larg cuprinzând toate relațiunile juridice — duce în mod necesar la egalitatea oamenilor între ei. Dacă într'adevăr trebue să existe un echivalent al prestațiunilor, un echilibru 
toate persoanele sunţ aşezat 
Oamenii trebue socotiți egali 
unul din elementele esențial 
așă cum o înţelegem noi astă 
stă toată democraţia, toată co 
stat. în care cetăţenii stau 

în prestaţiuni, atunci 
e pe un acelaş plan. 
între ei şi acesta, este 

e ale ideii de justiţie 
zi. In această epalitate 
ncepţia modernă despre 
toţi pe un acelaş plan.
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Iată cum întreaga construcţiune a dreptului de 
astăzi sg explică prin această idee simplă, 

Iată cum egoismul prin comerţul juridice, 
prin recompensă, prin retribuţiune, explică în- 
ireaga construcțiune a dreptului. Nu numai atât 
însă. Nu este suficient pentru organizarea dreptu- 
lui să existe numai această liberă, vetribuţiune. Mai 
trebue să se aplice şi o coerciţiune, zice Jhering, 
în contra acelora, cari ar călcă interesele drepte ale 
celorlalți, Astfel intervine ideia de pedeapsă, de 

constrângere, fie civilă, fie penală, care în uMima 
analiză este atributul statului. Statul este menit 
tocmai să formuleze normele juridice spre a regu- 
lamentă modul, cum ele se vor aplică prin coer- 
cițiune, 

Astfel apare ideia statului ca o necesitate de 
organizare a dreptului, întemeiat tot pe ideia, îni- 
țială de egoism. Statul concentrează toată, pu- 
terea; individul nu însemnează nimic faţă de stat 
și nu-i poate rezistă în nici un fel. 

Dar statul, zice Jhering, şi după el toţi autorii 
mari de drept public germani până în ziua de 
astăzi, statul îşi autolimitează puterea. In evoluţi- 
unea istorică statul a apărut ca, atot-puternic; s'a 
Văzut însă, că este în interesul general și al său 

propriu să pună a limită drepturilor sale faţă de 

cetățenii săi, să se autolimiteze, să se modereze 
Singur. Astfel dreptul, zice Jhering, după o for- 

mulă faimoasă în istoria dreptului, nu este de cât 
politica forţei,
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Extraordinar de interesantă formulă! Forţa, în 

interesul ei propriu se organizează conform cu 

conceptele de drept spre a puteă subsistă şi domină 

mai departe. Regularea aceasta pe care statul și-o 

impune dă naștere la întreaga legislaţie pozitivă a 

statului față de societatea respectivă. 

Dar, observă mai departe Jhering, aceasta nu 
este suficient, și aci începe partea cea mai intere: 

santă a concepţiunei sale. Această explicare a 
dreptului prin egoism, aşă cum se face de obiceiu 

în lumea juridică, este o simplă aparenţă, căci la 
baza activităţei noastre, nu este numai egoismul, 

„ci stau şi instinctele altruiste ale omului, instinete 
pe cari filozoful german Schopenhauer le numiă 
misterul existenţei noastre. Altruismul este în: 
tmadevăr un fapt inexplicabil la prima vedere, 
dacă nu-i găsim o bază raţională, aşă cum a fost 
desvoltată spre : pildă de cugetătorul Immanuel 
Kant şi de şcoala sa. 

Conştiinţa dreptului, scopurile sociale, destina- 
țiunea morală a omului, joacă rolul de seamă, 
observă J hering, şi domină explicaţiunea, egoistă a 
dreptului. Iată o citaţiune din Jhering. în această 
privință: „Conştiința dreptăţei este unul dintre 
„motoarele cele mai de seamă ale conştiinţei. ome- 
„mești alături de conștiința, morală. Intr'adevăr ce 
„De atinge mai mult? Când ni se atinge un interes 
„materia] sau când ni se atinge demnitatea ce ni se 
„cuvine ca oameni? Intrebarea, singură e suficientă, 
„Spre a simți imediat importanţa, pe care o merită
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„tăspunsul, Mama, care se sacrifică pentru copiii 
„săi, nu urmărește vreun interes personal, nici mica, 
„soră a săracilor, care îşi expune viaţa alături de 
„bolnavul ciumat““. 

La, fiecare pas în viaţă întâlnim ca o enigmă 
insolubilă, dacă o raportăm la, egoism, mobilul no- 
bil al tuturor actelor omeneşti. Scopurile care astfel 
compun al doile grup de motive ale activităţei, 
sunt scopurile sociale sau acelea cari au drept obiect 
Viaţa, în comun şi de care se leagă astfel misiunea 
statului. 

„Astiel două mobile fac să se nască, acțiunile 
„sociale ale individului; pe de o parte. el cunoaşte 
„egoismul; statul şi societatea îl serveşte prin mij- 
„locul recompensei şi a] „pedepsei, al retribuţiunei 
„ȘI coercițiunei; al doilea mobil, cel mai de seamă 
„este acela care dă cheia problemei, abnegațiunea. 
wEste vorba de un sentiment şi acest sentiment este 
„destinaţiunea morală a existenţei noastre. 

Această formulă splendidă corespunde cu idea- 
lismul lui Immanuel Kant pe care l-am parafrazat 
în desvoltările precedente. | 

„Individul nu există în adevăr numai pentru 
el“ zice mai departe Jhering, „el este solidar cu 
„societatea, supunându-se acestor sentimente, şi 
ntealizând astfel scopul suprem al existenţei sale, 
»căre coincide deci cu destinațiunea morală a 
Omului“, 

Omul, zice I hering, se afirmă astfel pe sine în- 

Săși, și actele de această categorie constituese
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ceeace noi numim afirmaţiunea morală a indivi- 

dului. 

Prin această expunere Jhering se înalţă mult 
peste explicaţiunile aşă zisului pozitivism materia- 
list mărunt. EA atinge întradevăr culmile 
cugetării și -dă adevărata chee a explicaţiunii 
juridice. 

Această concluziune din urmă, din nefericire, nu 
e complet terminată. El arată mai departe că 
morala este astfel la baza dreptului şi nu cum 
apare la prima vedere, interesul material. 

Intr'o tot aşă de admirabilă desvoltare care ur- 
mează, Jhering, arată, sub o formă foarte poetică, 
cum de asupra moralei stă sentimentul subirei, iu- 
birea, fiind ceeace numeşte el poezia însăşi a mo- 
valei. lată cum pornind dela detaliile cele mai 
apropiate de pământ, dela explicaţiunea cea mai 
malerialistă, acest mare autor se înalță cu încetul 
spre culmile cugetării și dă adevărata, explicaţiune 
a relațiunei juridice, așă cum -am încercat cu sla- 
bele noastre mijloace s'o dăm şi noi în desvoltă- 
rile precedente, 

3. Rolul ideii de interes în relaţiunea 
juridică | 

S'a arătat la ce se reduce una din teoriile cele 
mai reprezentative referitoare la bazarea relațiunii 
juridice pe ideia de utilitate, aceea a lui J hering, şi 
cum acest mare cugetător arată, că, în ultima,
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analiză, nu aceasta este coneepţia pe care trebue 
so adoptăm, că ea reprezentă o simplă aparenţă, 
că între mobilele activităţii noastre, cum le numește 
el, există o varietate hierarhizată şi că anume 
printre aceste valori există valorile ideale superi- 
vare, Valorile materiale îşi justăfică existenţa, 
tocmai prin existenţa, valorilor ideale. 

Ideia astfel desvoltată nu înseamnă însă, că 
trebue eliminată din drept ideia de interes. Aceasta 
ar fi o absurditate şi nimeni nu se gândeşte să for- 
muleze o asemenea, idee. 

Întregul drept privat este întemeiat pe ideia de 
interes şi în special de interes material. Când cineva 
face un contract, cumpără de ex. o casă, are inte- 
Tesul să cunoască casa; se crează astfel anuimite 
drepturi prin contractul care se face, pentrucă 
fiecare parte are interesele sale. 

Dar problema se pune altfel, şi aci stă toată . 
chestiunea, foarte clară, îndată, ce a fost; înţeleasă. 

Orice interes oare trebue să fie „Juridiceşte pro- 
tejat'")? Orice interes poate da naştere unui drept? 

Dar are interes să nu plătească şi datornicul, care 
nu şi-a, îndeplinit obligaţiunea lui la scadenţă şi 
care e executat. Presupunem un falit sau un co- 
merciant ameninţat de faliment. Nu are interes să 
nu plătească? Interes poate să aibe cinevă să ia cevă 
nedrept dela “altul, să fure; interes poate avea 
un cetățean lipsit; de mijloace 'să ia cu forţa dela 
—_——— 

1) UI-I-D-13-a, 
,
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altul toate câte le dorește; interes poate să; aibe ori 

cine să gonească dintr'un palat pe proprietarul lui 

şi să-i ia locul. Interes poate aveă și o autoritate 

publică abuzivă să supună dominaţiei sale o popu- 
laţiune; interes are şi a avut Ungaria săstăpânească 

„Ardealul. Sunt oare interese justificate acestea? Este 
suficient să invocăm. interesul, ca să explicăm 

printr'aceasta dreptul? Simţim îndată, că un individ 

care a invocat pur și simplu forţa, ori cât interes 

personal ar fi avut, nu a făcut prin aceasta o faptă 
conform cu normele juridice, aşă cum le înțelegem 

noi, nici cele de drept pozitiv, nici cele ideale, de 
morală. 

Atunci în ce sens trebue luată ideia de interes 

în relaţiunile juridice? Interesul nu poate fi justi- 

ficat în drept, de cât când e conform cu concepți- 

unile de justiţie, pe care le avem. Cu alte cuvinte 
se consacră numai interesul just, interesul conform 

cu idealul de drept. 

Inţelegem foarte uşor, că nu este suficient să 

spunem, că interesul fondează relaţiunea juridică 

şi trebue să vedem elementul specific, care dă ace- 

stui interes atributul de just, adică întreaga, pro- 

blemă se pune din nou, 

Şcoala care întemeiază relaţiunea juridică numai 

pe interes, nu dă o soluţiune problemei“). 

Problema este tocmai de a ști cum se înteme- 

iază relaţiunea juridică, şi a răspunde că ea se în- 

  

D) IV-III.
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temeiază numai pe interes, este a nu răspunde 

nimic. Prin urmare soluţiunea problemei, trebue 

s'o căutăm în altă direcţiune. 

In care? Ara arătat-o, a indicat-o şi Jhering. Nu- 

mai atunci ne aflăm în faţa unei relaţiuni juridice, 

când norma este conformă cu ceeace raţiunea 

noastră ne indică ca drept sau ca nedrept; vom 

vedeă mai departe în desvoltările care urmează ce 

însemnează, aceasta. 

Până acum s'a arătat numai atât, că o acţiune 

este dreaptă, atunci când ea este expresiunea ex- 

ternă a activităței libere a unei persoane ocare- 

care, activitatea, care mu întră în contradicţiu- 

ne cu aceleaşi activităţi ale celorlalte persoane. 

Aceasta, este de pe acum o indicaţiune prețioasă. Pe 

această bază putem să ne explicăm întregul drept 

şi deci toate relajţiunile juridice. 

Care este atunci rolul interesului? Interesul este 

motorul de toate zilele în acţiunile noastre obici- 

nuite. Aceasta, este evident, dar interesul nu poate 

să fie luat în considerare, de cât când este în con- 

formitate cu idealul de justiţie, aşă cum îl concepe 

societatea respeotivă, pe baza ideii pe care am 

expus-o. 

Este aşă dar exact, că ideia de interes explică 

şi ea dreptul; dar mai presus de interesele mate- 

riale stă interesul moral, interesul idea]. Nici nu 

am putea, înţelege o legislaţie, care să nu țină so- 

coteală în nici un fel de inţeresele ideale. O lege 

care pe baza unui interes oarecare, ori cât de ge- 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII. — 5
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neral ar fi, ar comite nedreptăţi, este evident o 

lege rea. O interpretare juridică, care pe baza unui 

interes oarecare, ar duce la soluţiuni nedrepte, este 

evident o interpretare greşită. Nu putem să conce- 

pem ca o lege, chiar economică și ori câte interese 

materiale ar fi implicate într'însa, să fie străină 

de ideia de dreptate. 'Poomai acesta e rolul legii, să 

aplice înainte de toate ideia de justiţie, adică de 

ordine raţională. Și o aplică. Unde? 'Tocmai în 

relațiunile dintre interesele persoanelor, printre 

cari e şi statul. Iată dar, că ideia de interes este 

subordonată ideii de justiţie. că ele nu stau pe 

acelaş plan la baza dreptului şi că ideia funda- 

mentală pe care se construește întregul drept, așă 

cum l-am schiţat dela început, este ideia de dreptate. 

Chiar între interesele private, pe care le urmă- 

reşte omul, sunt diferite varietăţi. Există întrade- 

văr interese materiale, de care se ocupă în general 

dreptul privat, dar există și interese morale pe care 

omul le urmărește. Este foarte interesant de vă- 

zut; marele rol pe care interesele morale îl joacă 

astfel în viaţa de toate zilele. Am arătat, că în- 

tregul drept public într'o anumită concepție, s'ar 

puteă explică prin ideia realizării unor interese 

morale spre deosebire de dreptul privat. Am mai 

arătat, că întregul drept privat este subordonat 

dreptului public, dreptul public comandă întregu- 

Imi drept intern, şi, ca atare, interesele materiale 

se subordonează intereselor mari ale oamenilor în 

societate.
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Afară de această aplicaţiune, mai este însă un 

fapt foarte interesant, care se desenează chiar 

în dreptul privat şi de care se ia cunoștință mai 

aproape în studiul dreptului civil. La un moment 

dat s'a statornicit, că interesele pe care le poate 

deluce cinevă -în justiţie, sunt numai cele 

materiale. E foarte interesant de văzut, că 

societăţile, cu cât au luat o mai mare desvoltare, 

au evoluat cu totul în altă direcţie în această pri- 

sință, Astăzi nu numai un interes material poate 

fondă o acţiune în justiţie. Jurisprudenţa admite 

azi că și interesele morale se pot deduce în felul 

acesta în justiţie. E jurisprudenţa tuturor ţărilor 

moderne civilizate. Elementul moral intră astfel tot 

mai mult în mecanismul viu al dreptului şi cu cât 

dreptul se perfecţionează, din cauza nevoilor noui 

care vin, cu atât; elementul moral se accentuează 

mai mult. 

De altfel chiar în forma lui primitivă “dreptul 

recunoaşte la baza lui interesul moral sub o anu- 

mită formă. Nu am de cât să âmintese toate des- 

voltările din dreptul civil referitoare la obligaţi- 

unile naturale, care sunt în strânsă legătură cu 

obligaţiunile morale şi se manifestă în drept, în 

anumite condițiuni, cu consecințe juridice. 

Tată dar, cum ideia de utilitate se subordonează 
tot mai mult ideii morale, ideii sociale. Este evi- 

dent, că atunci când şe discută o lege, se vorbeşte 

de interesul general, dar numai întru cât acest 

interes general este drept.
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Ce se înţelege întradevăr în mod exact prin 

această idee de interes general? 'Trebue să ne 

punem de acord asupra sensului acestui cuvânt. 

Utilitatea *), este cu totul subiectivă; ea e 

variabilă, fiind legată de fenomene sufletești, de 

plăceri individuale. Ea nu se poate fixă. Nici un 
sentiment nu este ușor de fixat, sentimentele ome- 

nești sunt prin ele înşile cevă fluid, cevă, care 

nu se poate cristaliză. Abiă dacă operile de artă 
reuşesc să cristalizeze sentimentul omenesc. Prin 

urmare sentimentul de. plăcere şi de durere este 
unul dintre acelea, cari, ori de câte ori căutăm 

să-l prindem, scapă printre degete. Nu putem să-l 

formulăm în aserțiuni generale. în mod aşă de 
ușor, pe cât pare la prima vedere. 

Totuşi când se fac legile, se ia mereu în desba- 

tere utilitatea socială a diferitelor dispoziţiuni, 

cari le compun. Dar de cele mai multe ori, dacă 

observăm bine, ceeace se pune în desbateri, nu 
este atâta folosul imediat, pe care fiecare dintre 

cetăţeni îl poate scoate din acele dispoziţiuni de 

lege, ci este altcevă: este vorba ca cetăţenii să 
fie așezați în așă condițiuni, în cât ei să fie a- 
julaţi în libera lor desvoltare. 

Aceasta caută legea și aceasta se înţelege de 

obiceiu prin utilitatea socială, care se pune la baza 
legilor. Să luăm ca ex. o lege economică, dintre 
acelea care par'că au imediat la bază satisfacerea 
unei uţilităţi seciale. 

1) IV-III,
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In realitate ce face o lege chiar cu caracter 

economic? Nu are în vedere satisfacerea unei plă- 

ceri a cutărui sau cutărui individ sau grup de 

indivizi, sau chiar a tuturor indivizilor, cari fac 

parte dintro societate dată. Ea caută altceva: să 

pună în aşă condițiuni pe indivizi, în cât să nu 

fie opriţi în propria lor desvoltare, ci din contra 

aceasta să fie ajutată. 

Atunci când spre pildă, se vine cu o lege, prin 

care se reglementează exportul, ce se face ? Be 

rândueşte organizaţiunea socială în aşă fel, în cât 

cetăţenii ţărei respective să nu sufere în libera 

lor desvoltare, cum sar întâmplă de ex. dacă 

Sar admite, că prea multe produse prime să se 

exporteze. De asemenea dacă sar admite, să zi- 

cem, prea mult import din străinătate, ar puteă să 

scadă valuta, ceeace ar puteă să aibe repercursiuni 

financiare foarte grave asupra statului și asupra 

economiei naţionale în genere, — în aşă fel în 

cât libera desvoltare a cetăţenilor respectivi să fie 

stânjenită. Ideia de folos, chiar în legile cele mai 

caracteristic legate de ceeace de obiceiu se nu- 

meşte utilitate socială, nu se reduce la, ideia uti- 

litară, care are drept bază plăcerea, subiectivă a 

ficoăruia, ci se reduce la o idee obiectivă, aceia, 

de a pune sub o formulă generală în aşă condi- 

țiuni totalitatea cetăţenilor, în cât desvoltarea lor 

normală, libera lor desfășurare individuală, să nu 

fie înfrântă de condiţiunile din afară. Este vorba 

de o lege generală, obiectivă. Cât de departe sun-
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tem de aprecierea subiectivă a plăcerei, care se pe- 

trece în sufletul fiecăruia din noi! Nu mai este 

vorba de o cântărire psichologică a plăcerilor, 

care ni se dau printr'o dispoziţiune de lege, căci 

aceasta ar fi consecvenţa necesară a utilitarismu- 

lui şi nici nu sar înțelege altfel“), ci este 

enunțarea sub o formă raţională, obiectivă, 

generală, a concepţiunei sociale, care să facă po- 
sibilă libera desvoltare a persoanelor. Aecasta este 

în realitate utilitatea socială, care-se caută în 

drept. 

Aşă întrebuințat cuvântul, nu mai suntem în 

domeniul strict al utilitarismului şi în realitate 

suntem tocmai în domeniul dreptului, aşă cum 

l-a enunțat Kânt, dreptul considerat ca, aceă, disci” 

plină, care regulamentează, conform unor norme 

raționale, unor norme obiective, activitatea noas- 

iră externă în aşă fel, în cât să fie posibilă li- 

bertatea tuturor *). 

Dacă prin această liberlate nu înţelegem cevă 

negativ, ci înțelegem punerea în posibilitate a 

oamenilor, ca să-şi desfăşoare propria lor activi- 

tate în mod liber, ajungem întocmai la ceeace, în 

mod mai mult sau mai puţin conştient, toţi le- 

gislatorii au în vedere. atunci când cu o formă 

vagă şi neprecizată, se zice, că este utilitatea, so- 

cială.. Utilitatea socială în acest sens, privită din- 

_4run alt punct de vedere, nu este de cât ordinea 

1 IV-ull. 
2 IV-V. 
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publică, este vorba de o aşă legătură între cetă- 

ţeni a comunităţei politice, în cât să fie posibilă 

organizaţia ei pentru binele tuturor şi al fiecă- 
rula în parte. 

In această concepţiune interesul nu mai apar- 

ține individului, nu mai este vorba nici de o plă- 

cere a indivizilor, nici de plăcerile mai multor 

laolaltă, ci este vorba de stabilirea, unei ordine 

între diferiţi indivizi, o ordine juridică așă ca să 

se facă posibilă desvoltarea fiecăruia sub o con- 

dițiune generală, o condiţiune raţională, adică con- 

form unei norme raţionale. Aceasta, este tocmai 

dreptul, este ideia de justiție. Astfel, prin ana- 

liza însăşi a ideii de utilitate, ajungem să constatăm, 

că la baza dreptului, este-ideia de justiție, 

Aceasta însă nu însemnează, că legislatorul ar 

irehui să facă abstracţiune de tot ce este ele- 

ment economic, de tot ce este elemenă subiectiv. 

Nu ne-am gândit nici odată să afirmăm un ase 

menea lueru, dar toate apreciaţiunile utilitare se 

subordonează unei idei, care este superioară. 

Această idee este ideia de ordine socială, este 

în realitate ideia, de justiţie. 

Prin urmare, dacă ar îi să ne întrebăm, care 

este noțiunea care stă la baza, dreptului, putem 

spune cu drept cuvânt, că la baza dreptului stă 

şi ideia de utilitate socială, aşă cum am enunţat-o, 

dar în realitate această idee se reduce ea însăşi în 

ultima, analiză, şi prin urmare se subordonează, 

ideei de justiţie. Dacă este vorba aşadar să ne în-
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trebăm, dacă cumva la baza dreptului stă şi uti- 
litatea şi justiţia sau numai una din ele, von 
răspunde că stau amândouă, dar în ultima ana- 
liză, stă ideia de justiţie 1). . 
„_Aşă este şi natural. Cum ar puteă dreptul pe 

„baza unui alt principiu, cum ar fi acela de utili- 
tate, să meargă în potriva ideii de justiţie? A- 
ceasta ar fi o absurditate! Se citează în contra 
acestei concepţiuni faimoaşele cuvinte ale lui Kant 
„fiat justitia, pereat mundus“ şi se obiectează că 
această concepţiune a, justiţiei și a, dreptăței este 
o absurditate, pentrucă duce la piejrea, întregei 
societăţi. Dar o asemenea, interpretare este cu de- 
săvârşire greșită. Prin însuşi modul cum am e- 
nunţat ideia, de justiţie, ca o ordine socială, aşa în- 
cât libertatea, tuturor să fie posibilă, înţelegem, 
că a afirmă posibilitatea suprimărei tuturor liber- 
tățălor, posibilitatea suprimărei întregei societăți, 

ar fi o absurditate şi o contradicţie. In realitate 

ideia de justiţie aşă cum este enunțată de con- 

cepţiunea. idealistă, are în vedere, tocmai necesi- 

latea, existenţei mai departe a societăţei, bazată 

pe dreptate, adică pe posibilitatea desvoltărei fie- 

căruia în sensul propriei sale libertăţi. Este chiar 
o contradicţie a afirmă, că dreptul ar căuti ni- 

  

ID „Sous la variet& des opinions &imises, se râvele toujours 
„la penste essentielle, de decouvrir le droit dans les rtalitâs 
mâmes de la vie sociale“ (Gâny, Methode d'interprâtation No. 

195). Comp.: Windacheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, 
ş 92; Affolter, Der Positivismus în dor Rechtswissenscha ft 
(Archiv fâr Off. Recht, vol. XII, pag. 24 et s.).
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micirea societăţei. Kant, însă, a vrut să spună 

alteevă, EL a arătat, că pe seara, valorilor, cea, mai 

înaltă dintre toate este respectul justiţiei; este 

datoria cea, mai de seamă, care se impune fiinţei 

noastre; este o datorie aşă de înalţă, aşă de fru- 

moasă, o datorie care atât de mult ne înobilează 

sufletul, în cât fiecare din noi trebue s'o apreciem 

mai presus de cât orice alteevă în lumea, aceasta 

şi chiar dacă ar fi vorba de o utilitate mare ma- 

terială a tuturor, de o plăcere mare a tuturor, 

chiar a societăţei întregi, totdeauna, ideaa, de da- 

torie trebue să treacă înainte. 

Când se vorbeşte aşă dar mereu de un interes 

general, care se află la baza, legilor, acesta se în- 

țelege ca, un interes ideal. 

A vorbi de un interes material este de foarte 

multe ori chiar o imposibilitate. Cum se va cal- 

culă în mod ştiinţific şi precis, cari sunt efectele 

unui anumit text de lege dintrun anumit punct 

de vedere economic? Este dese ori o problemă ex- 

iraordinar de grea, dar care nu se poate 

rezolvă  ştiinţificeşte - cu preciziune). Chiar Şi 

în viaţa, noastră individuală, este greu să preve- 

dem ecourile pe care o acţiune le poate aveă a 

doua zi. A caleulă toate efectele ei în mod exact, 

ştiinţific, este aproape o imposibilitate. Viaţa e 

făcută, din neprevăzut, care vine din jurul nostru, 

ne pune în situaţiuni noui, ne sileşte să dăm noui 

  

1 TV-IV-4.
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soluțiuni. Dar dacă pentru viaţa individuală este 
aşă de grea prevederea, pentru viaţa socială, care 

este 'indefinit mai complexă de cât viăţa fiecă- 
ruia dintre noi, nu va fi încă, mai grea? Economia 

politică astăzi studiază numai abstracţiuni şi ne 
poate da oarecari directive destul de interesante, dar 
nu întotdeauna prevederi cu certitudine ştiinţifică. 

Am mai spus de altfel, că omul nu se agită 
pentru interesele materiale, se agită pentru 

interesele morale. Am arătat cum  Jhering, 

în lucrarea sa „Kampf ums Recht“ a, arătat în 
mod foarte frumos aceasta. Ori cât sar căută, 
dacă se cercetează obiectiv fenomenele istorice, se 
va vedeă, că marile mişcări ale masselor se fac 
pentru idealuri, nu pentru precupeţiri de interese. 
Cum sar fi putut urni rassele naţiunilor la 
măcelul răsboiului mondial pentru câtevă inte- 
rese? Noi nu am mers în răsboiu pentru vreun 

interes material, și dovada este, că suntem mai 
săraci acum, de cât înainte de răsboiu, am mers pen- 
tru un ideal, idealul naţional, pentru care am saerifi- 
cat totul. Așă se întâmplă cu toate mişcările mari 
în politică. Nw se fae pevoluţiuni pentru ape- 
tituri, massele nu se mişcă pentru câștiguri ma- 
teriale, oi pentru ceeace cred ele că este drept. 

| Numai ideia de dreptate explică astfel evolu- 
țiunea istoriei. Ea are vicisitudinile ei, fiecare so- 
cietate o înțelege în altfel, aceasta este adevărat. 
Dar din conflictul acesta de convingeri, din con- 
flictul de înţelegere între diferitele popoare, în-
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tre diferitele grupuri şi diferiţi indivizi chiar, 

căci fiecare înţelegem în altfel diferitele situa- 

țiuni, din acest conflict; continuu naște, se ri- 

dică, se desvoltă progresul în această privință. 

El merge în mod nelimitat spre un ideal absolut, 

care tinde spre realizarea lbertăţei fiecăruia, 

dar în fapt nici odată nu-şi atinge în mod de- 

plin idealul şi nici odătă nu putem fi siguri, că 

o societate a putut concepe în mod peifect și 

definitiv ideia, de dreptate. E foarte posibil ca minţi 

mai înaintate s'o conceapă astfel de cât noi. A- 

cesta, e destinul ideii de dreptate, căci ea. evoluează, 

căci ea, se schimbă, după cuvintele lui Pascal: „verite 

„en decă, erreur ăâu delă des Pyrrhântes”. In 

fiecare ţară, în fiecare grup social, este o origi- 

nalitate în această privinţă. Normele de drept eva- 

Imează, ele variază din loc în în loc şi din timp în 

timp, dar din ciocnirea acestor diversități, atunci 

când este progres, iese o adaptare cât mai desăvâr- 

șită la împrejurările zilnice şi locale. 

4. Materialismul istoric al socialismului 

ştiinţific 

Nu putem termină explicaţiunile asupra ace- 

sui punct fără să amintim de socialismul ştiin- 

țilic al lui Karl Marz, care reprezentă o tendență 

contrarie celor spuse. Ea cuprinde ceeace s'a numit 

materialismul istoric.
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După Karl Marx, evoluţiunea societăţilor nu 
sar explică întradevăr prin idei şi mai ales prin 
idealuri, ci prin nevoile materiale ale oamenilor. 

Această concepţie a fost la modă în a doua ju- 

mătate a veacului al XIX-lea, nu numai în lumea 

socialistă, dar chiar în afară de ea. 
Taine a expus în mod admirabil şi cu o clari- 

tate extraordinară, că întreaga istorie a popoare- 
lor se explică prin împrejurările fizice Şi geogra- 
fice în care ele trăesc. Astăzi această, concepţiune nu 
mai este socotită de oamenii de ştiinţă ca înteme- 
iată. Se discută însă concepţiunile lui Karl Max. 

In societate există, după Marx, două feluri de 
oameni, unii întreprinzători, alţii, uneltele între- 
prinzătorilor, muncitorii. Intreprinzătorul care 
oprimă, care face să sufere, care stoarce de la 
muncitorul manual tot ce poate. Şi în dorința de 
a extinde în mod indefinit activitatea lui, necesi- 
tate la care îl duce însăși esenţa capitalistă a între- 
prinderei, el aserveşte pe muncitori tot mai mult, E- 
voluţia aduce concentrarea întreprinderilor şi pe de 
altă parte o presiune tot mai mare a muncitorilor, 
astfel că, la un moment dat, întreprinderile concen- 
trându-se, muncitorii mărindu-şi numărul şi fiecare 
fiind într'o situaţiune tot mai grea, se va, produce 
un desechilibru şi se va declanşă,  revoluţiunea. 

Atunci se va suprimă şi numărul restrâns de 
întreprinzători, care vor mai fi rămas şi în locul 
lor vor veni muncitorii să organizeze întreprin- 
derile şi se va ajunge astfel la comunism.  —
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Cum se vor organiză atunci muncitorii, care 

va fi planul de acţiune, aceasta nu a arătat-o pre- 

cis Marx, aşă în cât concepţiunea lui e mai mult 

un fel de religie, de cât o concepțiune ştiinţifică. 

Sovietele ruseşti încearcă azi să aplice ideia co: 

munismului emisă de Marx şi so întindă în în- 

treaga lume. 

Care este astfel motorul acestei evoluţiuni so- 

ciale? Este nevoia muncitorului de a trăi. Inte- 

resul material este la baza întregei istorii"), 

Realitatea istorică arată însă că direcţiunea și 

perspectiva evoluţiunii istorice nu este așă, cum 

a descris-o Marx. | 

Pentru ce protestează muncitorul și pentru ce 

prinde socialismul? Pentrucă muncitorul ca om sim- 

te, că are dreptul la produsele muncii lui, pe deo 

parte, iar, pe de altă parte, la o consideraţiune egală 

cu a tuturor celorlalți oameni. Dar dacă aşă se 

pune problema (şi ea se pune aşă chiar la fun- 

damentul teoriei lui Marx, ascunsă însă sub apa” 

renţa acelui interes material), atunci nu e înte- 

resul material care conduce lumea, chiar în con- 

cepțiunea lui Marx, ci este dorința muncitorului 

de a se afirmă egal în drepturi şi în datorii cu 

toți ceilalţi oameni. Este ideia care â fost afir- 

mată de toţi cei cari pun demnitatea personali- 

tăţii omenești la baza întregului drept, cum a €X- 

——— 

1) Mara: Das Kapital, Zur Kritik der politischen Dono 

mis; Mara și Engels: Manifestul comunist; Engels: e 

Entwiekelung des Sozialismus von der Utopie zur 'W issenschait.
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plicat-o Kant. Wilson la Conferenţa Păcii din 

1919 a întemeiat întreaga organizare a muneei, ul 

cărui organ este Biuroul Internaţional al Muncei 

de pe lângă Societatea, Naţiunilor, tot pe ideia 

demnităţei personalităței muncitorului. 
Ideia fundamentală care stă la baza dreptului 

este în felul acesta respectul demnităţei omeneşti, 
respectul omului faţă de om cu simpatia faţă de 
semeni, prin urmare respectarea tuturor dreptu- 
rilor lui legitime, adică a acelora care nu repre- 
zentă încălearea libertăţei celorlalţi.



A. PERSONALITATEA JURIDICĂ 

Elementele principale ale relaţiunei juridice 

sunt palru: 1) personalitatea juridică, care se 

manifestă prin 2) acte juridice, 3) obiectul relaţiu- 

nei juridice şi 4) poate cel mai delicat, raportul 

însuşi, care se stabileşte între persoane referitor 

la un anumit obiect dat. Vom luă pe rând fie- 

care din aceste elemente spre a expune proble- 

mele, care se pun cu prilejul lor. 

De personalitatea juridică se vorbeşte mereu în 

drept; totuşi ea pune probleme foarte grele, care 
au fost discutate de o întreagă literatură de juriști 

Și care nu dau impresiunea a fi definitiv rezolvate. 

Spre a înţelege aceste probleme, să vedem în 
ce consistă personalitatea în mod obicinuit, în ca- 
zurile cele mai clare din dreptul pozitiv. 

Fiecare dintre membrii societăţei, fiecare per- 
soană fizică este de sigur şi o persoană din pune- 
tul de vedere al dreptului şi de aceea zicem, 

că ne aflăm nu numai în faţa unei persoane fizice, 
ci ne aflăm și în faţa unei personalităţi juridice. 

Din acest punct de vedere relaţiunea juridică 
nu se poate stabili de cât între persoane. A spune
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că relaţiunea. juridică se poate stabili între lucruri 

este o absurditate. Am arătat, că în ultima ana- 
liză, relaţiunea, juridică cuprinde ideia unui drept 

şi unei obligaţiuni pe care cinevă poate să le aibă 
faţă de altcinevă. Putem spune, că un lucru are 

un drept sau are o obligaţiune? Evident că nu. 

Trăsnetul care cade asupra unei case şi o aprinde, 

fenomen natural, nu este răspunzător de ceeace 

face, nu are drepturi, nici obligaţiuni. Râul, care 
se revarsă şi provoacă inundaţiuni, nu ar putea 

să aibă drepturi şi obligaţiuni. 
Animalele sunt ele persoane juridice? Întoc- 

mai ca şi lucrurile, ca şi fenomenele naturei, nici 

animalele în concepţia noastră nu sunt persoane 

juridice. 
Este adevărat, că uneori în legislaţiunile civi- 

lizate există dispoziţiuni, cum sunt acelea refe- 

ritoare la protecţiunea animalelor, care se adre- 
sează direct intereselor animalelor. Un .căruţaș 

care ar bate într'un mod barbar vita care trage 

căruța, se face uneori vinovat conform acestor 

dispoziţiuni. Dar animalul însuși este subiect de 

drepturi şi obligaţiuni? El este o persoană juri- 
dică? Se poate spune, printr'un fel de figură, 
că animalul are dreptul la un bun tratament; dar 
din punct de vedere juridic, animalul nu figurează 
ca persoană juridică. Și ca dovadă că este așă, este 
că nu se poante chemă în judecată un animal, nici 
nu poate el să cheme în judecată pe cinevă. De 
aceea, autorii de drept care au studiat chestiune.
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și au analizat relaţiunea juridică, care se stabi- 
lește în felul acesta prin protecţiunca animalelor, 
ajung la ideia, că și aci se stabilesc în realitate 
relaţiuni între oameni. Atunci când căruţaşul mal- 
tratează animalul, el jigneşte conştiinţa morală a 
celorlalți oameni şi de aceea, numai alte persoane 
ar puteă aveă dreptul să provoace acţiunea în jus- 
tiție, fie că este statul prin organele sale, fie că 
ar da acest drept unor anume instituțiuni, fie că 
sa'r institui acţiuni populare, adică acţiuni prin care 
ori cine ar aveă dreptul să se plângă; în nici un 
caz însă animalul nu este subiect de drept. 

lată dar că numai oamenii sunt subiecte de 
drept. Nu se poate concepe o relațiune juridică, 
de cât numai între oameni. 

Am zis între oameni, pentrucă relaţiunea juri- 
dică, presupune cel puţin doi oameni. Am arătat 
că un individ care ar există singur pe lume, un 
Adam sau un Robinson izolat într'o insulă, nu ar 
puteă să aibe drepturi şi obligaţiuni faţă de ni- 
moni. Îndată ce însă sunt doi Cameni, se poate 
concepe relațiunea; juridică, în sensul că există un 
drept şi: o obligaţiune a unuia faţă, de celălalt.- 

Agă. dar, Telaţiunea, juridică presupune doi ti- ulari: n titular activ Și--un titular pasiv. Cel activ este acel care :are dreptul, cel pasiv este cel care are obligaţiunea, adică cel în contra . căruia celălalt are un drept. Dacă A datorește lui B. 0 sumă da bani, A are obligaţiunea de a restitui â 0 anumită dată suma de bani. Prin urmare, 
255, — Biblioteca Universitară, — VIL — 6
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A este titularul pasiv, iar B, care are dreptul să 

ceară aceă sumă de bani, se numeşte titular activ. 

Iată dar, că relaţiunea juridică se stabileşte în- 

tre cel puţin două persoane. Pot să fie însă şi 
mai multe; putem să avem obligaţiuni sau drep- 

„turi faţă de mai multe persoane, fie prin con- 

venţiuni pe care le-am încheiat cu mai multe 

persoane, fie printr” un act; care naşte răspunderea 

noastră faţă de mai multe persoane, fie din si- 
tuațiuni generale din dreptul public. In guvern 

miniștrii au drepturi şi obligaţiuni față de toată 

massa, concetăţenilor lor. Se vede astfel cât de 

complexă poate fi o relaţiune juridică într'o ase- 

menea situaţiune şi cât de multe pot fi persoanele 

titulare. Unul sau mai mulţi pot să fie titulari, 

fie actavi, fie pasivi. 

Astăzi, orice om poate fi persoană într'o relaţi- 

une juridică. In concepţia ţărilor civilizate tot omul, 

persoană fizică, este cu alte cuvinte și persoană ju- 

ridică, adică este susceptibil să aibă drepturi şi obli- 

gațiuni. 

Aceste enunţări, aşă de naturale, nu sunt adevă- 

rate însă pentru toate vremurile şi locurile. Nu am 

aveă de cât să ne amintim de instituţia sclaviei, 

care eră la baza organizărei sociale antice și care 

astăzi încă subsistă în anumite țări, pentru ca să 

înţelegem, că nu totdeauna omul este personalitate 
juridică. Sclavul în concepţia clasică nu avea per- 

sonalitate juridică, ci eră socotit pur şi simplu ca 

un lucru.
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In istoria dreptului sunţ exemple foarte intere- 
sante, care arată cum a evoluat această idee de per- 
sonalitate juridică. Ne aducem aminte, din istoria 
antică, că regele Perşilor, după ce marea i-a, înmecaţ 
corăbiile în cursul expediției pe care o încercase în 
Sciţia, a pus să se bată cu biciul valurile. E foarte 
interesant faptul acesta. Valurile erau oarecum per- 
sonificate, erau răspunzătoare de ce făcuseră şi 
numai aşă se poate explică, cum în mod serios an- 
ticii au pus să le bată pentru ceeace făcuseră. 

Ideia nu este așă de bizară. In toate societăţile 
primitive s'au personificat fenomenele naturale şi 
toată mitologia primitivă, dovedește aceasta. 

De ce fenomenele naturii în felul acesta deve- 
neau răspunzătoare? De ce li se aplicau chiar şi 
sancţiuni, câte odată, după cum se vede în exemplul 
dat? Pentrucă anticii socotiau, că ele aveau drep- 
turi şi obligaţiuni, că erau persoane. Le personi- 
ficau, în sensul că nu au făcut ceeace trebuiau şi 
astfel și-au călcat obligaţiunile, 

Chiar numai din acest exemplu se poate înţelege 
ce este o personalitate juridică. O găsim acolo unde 
conștiința morală și juridică a unei epoci atribue 
drepturi şi obligaţiuni, Noi astăzi nu mai putem 
concepe, că fenomenele naturale sunţ răspunzătoare, 
că au drepturi şi obligaţiuni. Au fost epoci în care 
conștiința socială, eră foarte aproape de o asemenea 
concepțiune. 

In ceeace priveşte animalele, în Evul Mediu, se 
Cunose cazuri, când se judecau pisici şi câini;
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se făceau. și pledoarii spre a se dovedi nevinovăția 

lor. Animalele erau chiar condamnate și executate, 

erau condamnate în faţa instanţelor judecătoreşti 

cu spânzurătoarea. uneori! 

Astăzi, nu mai putem personifică un animal, nu 

îi mai putem atribui în felul acesta o personalitate 

juridică. 

Astăzi numai oamenii, nu și animalele ori lu- 

crurile, pot - fi personificaţi. Dar toate fiinţele 

umane. șunt persoane; incapabilii sunt şi ei perso- 

nificaţi. Un copil, care s'a născut. de o zi,.nu este 

poate încă aşă de înaintat, din punctul de vedere 

al inteligenţei, cât este câinele casei, care dovedește 

„deseori atât de multă pricepere. Câinele nu este per- 

soană juridică, copilul este personalitate juridică. 

Tot asemenea şi nebunul, care şi-a pierdut complet 

minţile, sau un om în agonie, care și-a. pierdut con- 

ştiinţa, este o persoană. juridică, deşi nu are o vo- 

ință, o inteligență. 

Dar numai persoanele fizice sunt persoane juri- 
“dice? Aci problema începe să se complice. Nu 
numai persoanele fizice sunt persoane juridice. 
Iuxistă de ex. ca persoane în drept anume societăţi, 
fie civile, fie comerciale, printre cari sunt de ex. şi 
societăţile anonime. pe acţiuni. O asemenea societate 
este o persoană juridică, deși nu este o persoană 
fizică. Asociaţiunile civile cari au dreptul să obţie 
conform legislaţiunei noastre personalitate juridică, 
după anumite forme, pot deveni şi ele persoane 
juridice.
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De ce fel: sunt; aceste persoane juridice? Mai 
mulţi oameni se adună laolaltă, ei îşi pun în co- 
mun activităţile în vederea unui anumit scop. E 
vorba de ex. de o societate anonimă pe acţiuni, să 
zicem o societate de tramvaie. Acești oameni pun 
împreună un anumit capital pentru -a înființă, 
tramvaie întrun anumit oraș şi îşi crează organe, 
care să conducă întreprinderea. Se coordonează 
astfel activităţile şi se crează: o activitate nouă, 
distinctă de activitatea fiecărui sooietar; Acel care a 
cumpăraf, o acţiune dela; societatea de tramvaie, a 
făcut atât numai că şi-a pus voinţa în sensul, — 
dacă a cumpărat acţiunea, dela început, — ca să 
înfiinţeze o asemenea societate; el a numit în' adu- 
narea generală organe prin care să se conducă. so- 
cietatea; dar el nu ştie nimic mai departe. El nu 
conduce serviciul tramvaielor, nu cunoaşte detaliile 
activităţei lui: nu el desfăşură această, activitate, 
ci organele pe care le-a pus să o desfăşoare, con- 
siliul de administraţie cu agenţii săi, directorii, ete, 

Se crează astfel o activitate nouă rezultată, din 
concursul mai. multor voințe individuale, care con- 
Verg spre un scop şi care se manifestă prin anumite: 
organe. Ca, consecinţă juridică, societatea poate fi 
proprietara unei sume . de bunuri, dar acţionarul 
Părtaș nu este proprietarul lor; proprietarul este 
societatea. Acţionarii au numai dreptul să supra- 
vegheze în adunările generale. întreprinderea, pentru 
ca beneficiile -să se repartizeze între ei, iar la lichi- 
darea societăţei, dacă rămâne un activ, acel activ
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se va împărţi între acţionari în proporţie cu ac- 
țiunile lor. Alte drepturi principale nu au. Proprie.- 
tar asupra bunurilor nu este nici acţionarul, nu 

sunt nici organele de administraţie, ci este socie- 

tatea. 

De aci o serie de consecințe juridice extrem de 

interesante. Mai întâiu bunurile societăţei pot fi 
imobile, case, moşii, după felul societăţei. Dreptul 

acţionarului este totuşi totdeauna mobiliar, pentrucă 

nu are drept direct asupra bunurilor, ci are numai 
o creanţă asupra societăţei în momentul lichidărei, 

care se reduce la cota lui parte din ce va rămâne 

în acel moment. Pe de altă parte, societatea con- 
tractează, ea are o întreagă activitate juridică, are 
creditori, cari nu pot să urmărească pe asociaţi, 
adică pe acţionari în averea ]or, ci numai avere 
societăţei. 

Cu alte cuvinte averea, sau, cum se spune în 
drept, patrimoniul societăţei, este deosebit de al ac- 
ționarilor. Acţionarii au adus - şi acesta e fenomenul 
tipic al societăţei pe acţiuni — o sumă de bani cum- 
părând acţiuni şi numai cu acei sumă sunt răspun- 
zători. Nici un fel de altă obligaţiune nu 
pot să aibe. Creditorii societăţei, 'acei care au 
drepturi contra societăței urmăresc bunurile tă, bu- 
nurile sociale, nu pot să urmărească pe acţionari 
în averea lor. Acesta e toomai unul dintre mijloa- 
cele cele mai interesante, prin care, în ziua de as- 
tăzi, s'a ajuns la desvoltarea, extraordinară a eco- 
nomiei moderne,
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O altă consecinţă interesantă este, că în justiţie 
şi în toate actele juridice nu figurează acţionarii, 
ci societatea prin reprezentantul ei. 

Prin urmare iată că societatea. are în drept o 
situaţiune distinctă, de a societarilor; ea constitue 
o personalitate juridică de sine stătătoare. 

Acest fel de personalitate, care se formează din 
interesul şi prin voinţele mai multor personalităţi 
fizice laolaltă se cheamă cu un termen generic, 
corporațiuni, 

Corporaţiunile sunt de diferite feluri, nu sunt 
numai de drept privat, sunt şi de drept public. 

Statul însuşi, cea mai desăvârşită, mai puter- 
nică expresiune a unei forţe umane din câte există, 
statul este persoană juridică. Este considerat ca 
persoană juridică în dreptul internaţional pu- 
blic, după cum am arătat, şi este persoană 
Juridică în sensul pe care l-am arătat şi în dreptul 
intern. El are dreptul de comandă, dreptul de su- 
veranitate, dreptul de a organiză și aplică dreptul. 

Mai există însă încă un fel de persoane juridice, 
numite fundaţiuni. Cu un termen luat din dreptul 
german ele constitue patrimonii de afectaţiune. 
Fundaţiuni în general, — în. dreptul german se 

cheamă, Stiftungen, — se găsesc şi în dreptul ro- 
man, cum erau fundaţiunile pentru piae causae, se 
găsesc și în Evul Mediu și în vechiul nostru drept. 
Toate aşezămintele noastre cele vechi, care trăese 
până astăzi, așezăminte de binefacere, religioase. 
culturale, erau fundaţiuni de felul acesta,
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Ce este o fundaţie? Unul sau mai mulţi cetăţeni, 
persoane fizice, pot să pună o avere la.un moment 
dat laolaltă şi să creeze prin voinţa lor anumite 
organe (prin acte de fundaţiune, care pot fi între 
vii, sau testamente); după ee voinţa s'a manifes- 
tat, patrimoniul. astfel afectat se desprinde din 
averea fundatorului, câştigă o realitate proprie, tră- 
eşte de sine stătător cu organele lui. In felul 
acesta patrimoniul este afectat unui anumit, scop, 
creându-se organe pentru realizarea acestui scop. 

Regele Carol a fundat o bibliotecă, pentru ca, să 
fie folosită de studenţi. Şi chiar din momentul când 
a tost fundată a învestit-o cu o existenţă juridică 
de sine stătătoare; ea de atunci are patrimoniul ei, 
sala ei, cărţile ei; este Fundaţia universitară Carol 
I. Este o personalitate juridică proprie, distinctă, 
care trăeşte de sine stătătoare, 

Organele funcţionează aşă cum au fost instituite, 
dar a cui este o asemenea fundaţiune? Am văzut, că, 
în ultima, analiză avem persoane fizice cari compun 
corporaţiunea, şi cari în cele din urmă au oarecare 
drepturi în societate. In fundaţiuni, cine are acest. 
drept? Nu-l are absolut nimeni, nu există nici un 
proprietar persoană fizică; nu ne aflăm în: faţa, 
unti corporațiuni, adică unei colectivităţi de per- 
soane fizice. 

S'a spus, că adevărații proprietari ar fi aceia 
cari beneficiază de fundaţiune, adică în cazul Fun- 
daţiunei Carol, studenţii. Ideia este inexactă, A
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beneficiă de o instituţie juridică, nu e tot una cu 
a fi titular al ei. | 

Iată un exemplu sugestiv. La, Berna, este o veche 
tradiţie, să se crească urși, simbol al federaţiei el- 
veţiene, şi există o fundaţie care are, prin tradiţie, 
aproape o situaţiune de drept; public, — căci ţările 

- occidentale sunt mai mult legate de tradiţie decât 
DOI, — însărcinată să crească acești urşi. Li se 
atribue în felul acesta un patrimoniu propriu, se 
recunosc legături quasi familiare între urşi, stabilin- 
du-se chiar unele reguli de ereditate între ei”). 
Urşii sunt însă beneficiarii fundaţiunei, dar nu 
sunt membri ai unei corporaţiuni care să consti- 
te o persoană, juridică, căci animalele nu pot fi 
titulare de drepturi. 

A aveă folosul unui drepţ nu e tot; una cu a fi ti- 
tularul dreptului respectiv. Nu găsim pe cinevă 
care să fie-astfel titular în materie de .fundaţiune. 
Fundaţiunea este o instituţie de sine. stătătoare. 

Iată care sunt persoanele juridice şi de câte 
feluri sunt, 

Situaţiunea persoanelor juridice variază din ţară 
în ţară, din timp în timp. 

La noi, societăţile comerciale sunt de drept, în- 
dată ce se constitue, persoane juridice. Asociaţiunile 
cu scopuri: nelucrative, în urma legei recente 
asupra persoanelor juridice, pot deveni persoane 
Juridice, dacă îndeplinesc anumite forme în faţa 
————_ 

1) Roguin, La Science juridique pure, 1923.
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instanţelor judecătoreşti. Instituţiunile de drept 
public şi toate celelalte persoane, care ar vrea să 
devină persoane juridice, trebue să îndeplinească 
anumite condițiuni: în cazul fundaţiunilor să existe 
un act; constitutiv, în tot cazul, dacă nu e prevăzut 
altfel, să intervină o lege care să le consacre. 

In Germania şi Elveţia s'a pornit dela ideia, că 
persoana juridică se manifestă de sine, ea există, 
statul nu are a-i da, el existenţa şi ca atare trebue 
lăsată cât mai liberă să se manifeste, rămânând 
ca statul să exercite numai o supraveghere 
asupra ei. [ste așă zisa teorie liberală, 

In Franţa se aplică mai mult teoria dela noi 
(căci noi am luat-o dela Francezi), însă a evoluat 
mult dela forma primitivă restrictivă. Astfel 
în afară de domeniul comercial primele cor- 
porațiuni care s'au manifestat în Franţa din 
punct de vedere social cu atâta autoritate, în 
cât s'a simţit nevoia, ca ele să fie recunoscute mai 
uşor, au fost sindicatele profesionale, care printr'o 
lege dela 1884 au câştigat dreptul la personali. - 
tate juridică. O lege recentă dela 1920 a făcut a- 
ceastă câștigare încă mai ușoară, pentru sindicate. 
Celorlalte personalităţi juridice li se recunoaște per- 
sonalitatea în drept, dar numai cu anumite condi. 
țiuni şi restricţiuni, asupra cărora nu e locul să 
insistăm aci și care au fost regulamentate în deo- 
sebi în Franţa prin legea, dela 1901. 
și Iată aproximativ regimul personalităţilor juri- 

ice. ,
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Dar o problemă care se pune, foarte interesantă, 

este de a se şti de ce natură sunt aceste personali- 

tăța juridice, care nu sunt persoane fizice. Ele se 

numesc de obiceiu persoane morale, personalități 
civile sau persoane civile. 

Socotim, că denumirea nu este prea exactă, pen- 
trucă personalitatea morală nu trebue confundată 
cu personalitatea, juridică, iar denumirea de per- 
soană civilă ar implică ideia, că asemenea, persoane 
nu ar există decât numai în materie de drept pri- 
vat, când în realitate cele mai de seamă din toate 
sunt instituţiunile, persoane juridice, din dreptul 
public. : E A e     1 Ari 

Cum putem înţelege asemenea persoane juridice 
care nu sunt persoane fizice? 

Spre a înţelege existenţa, lor prin concepţia fun- 
damentală care le stă la bază, să luăm cazul cel 
mai simplu al unei persoane, cea, fizică, omul. 

Pentru persoana fizică nimeni nu se îndoeşte 
astăzi, că ea, constitue o personalitate juridică. 
De ce însă socotim că persoana, fizică este persona- 
litate juridică? Făcând această analiză, nu avem 
de cât să aplicăm rezultatul la celelalte persoane, 
spre a vedeă, dacă nu cumva se aplică întocmai. 

De ce dreptul ne recunoaşte titulari ai unor 
drepturi și obligaţiuni, al unei responsabilităţi? 
Pentrucă avera un organism fizic animal? De sigur 
că nu. Un asemenea organism au și animalele şi 
totuşi nu sunt personalităţi juridice. 

Vom răspunde, poate, că noi avem un suflet cu
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anumite fenomene psihologice, . care -se petrec în 

conştiinţa noastră.. Dar. nici. acest răspuns nu e su- 

ficient. Şi animalele au fenomene psihologice, o. 

conştiinţă psihologică și totuşi nu sunt personalităţi 

juridice. 
De ce atunci dreptul acordă oamenilor,. ca per- 

soane fizice, personalitatea, juridică? Pentrucă omul, 

așă cel puţin credem, este o fiinţă cu activitate ra-. 

țională. ' Aceasta; însemnează, că omul își cunoaşte 

drepturile, el îşi concepe un ideal de moralitate, 

pe care caută să-l realizeze în viaţă după felul lui 

propriu. 

Singura, justificare şi explicaţiune a întregului 

drept stă de altfel în ideia, că fiecare dintre noi 

reprezentăm. o activitate raţională liberă, care Îşi 

urmăreşte un destin moral. propriu. Dacă nu ar 

există nici o idee superioară, care să justifice acti- 

vitatea. fiecăruia dintre noi, nu ar aveă ce să caute 

instituţiunea, juridică să acopere această activitate. 

Tastituţiunile juridice şi dreptul în general nu pot 

să justifice de cât acţiunile noastre morale. Acţi- 

unile și reacţiunile mecanice ale fenomenelor natu- 

rale, care nu au nici o conștiință rațională, acţiunile 

făcute de animale, care de asemenea, după cum 

credem noi, nu au conștiința raţională, nu pot să 
fie reglementate de drept, ci numai acţiunile oame- 
nilor, pentrucă aceştia au o activitate raţională, 
psztrucă sunt cu alte cuvinte și personalităţi mo- 
rale pe lângă personaliiatea fiziologică ori psiho- 
logică pe care o posedă.
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Această personalitate morală nu este de natură 
psihologică (cum. nici o realitate juridică nu e de 
natură psihologică) şi nu e nici de natură materială, 
Noi înţelegem numai, că cinevă are o personalitate 
în sensul acesta; dar nici nu-putem s'o prindem 
prin simţurile externe, prin cevă material, cum cu- 
noaștem personalitatea, fiziologică, şi nici na putem 
s'o prindem cu mijloace pur psihologice, nu este o 
realitate psihologică. 

Personalitatea morală are astfe] o-matură pur 
rațională. Inţelegera, că fiecare din noi avem 0 ase- 
menea realitate, dar nu o percepem nici prin sim- 
turile externe, nici prin intuiţia internă psiholo- 
pică. 

Personalitatea morală în felul acesta este pune- 
tul de convergenţă al tuturor drepturilor şi obliga- 
tunilor noastre, este un punct ideal, cum este pune- 
tu) matematie, Acest punct infinit de mic are o 
tealitute, dar nu e nici materială, nici psihologică; 
tot asemenea și personalitatea morală. Ea este totuşi 
de sine stătătoare şi are o realitate extraordinar de 
"mită, pentrucă o constatăm în toate zilele. Ea se - 
manifestă psihologiceşte, deși natura ei intimă nu 
«ste psihologică. 

Dacă acum, prin analogie, găsim aceiaş reali. 
tate în celelalte persoane 
fundaţiuni şi instituţiuni de drept public, am ex- plicat ce este personalitatea juridică. 

Intr'adevăr, personalitatea juridică nu poate fi de cât do aceiaşi natură în toate cazurile; ceea ce 

juridice, corporaţiuni,
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e recunoscut ca personalitate juridică în individul 

fizic, trebue să fie la fel pentru toate celelalte ca- 

zuri, dacă e vorba tot de o personalitate juridică. 

Corporaţiunile, personalităţile juridice, pe care 

le constituese de ex. societăţile comerciale, sunt tot 

asemenea, o realitate pe care numai o înțelegem. 

Evident, că, din punct de vedere material, rea- 

litatea, unei asemenea societăţi se disolvă în realita- 
tea unor persoane fizice, dar nu acesta este punctul 

de vedere al dreptului, cum nici punctul de vedere 

psihologic nu este punctul de vedere al dreptului“). 

Noi înţelegem aci o realitate raţională; ea are, 

ce e drept, organul ei material, care produce efecte 

materiale, ne poate îmbogăţi sau sărăci, totuși 
este o realitate ideală, nu se poate prinde cum se 
prinde un obiect prin simţuri. 

Tot asemenea înţelegem, cum există şi de ce 
există fundaţiunile. In orice altă concepţie, o fun- 
daţie este o minune care nu se poate explică, ea 

fiind un patromoniu care există de sine stătător cu 

un scop. Ce e material aci şi ce e psihologic? Nu 
vedem nici cu ochii fizici, nici cu intuiţia, psiholo- 

gică o asemenea personalitate; dar dovadă, că exis- 
tă, sunt efectele chiar materiale pe care le produce. 
Realitatea ei este o realitate cu totul ideală. 

Această realitate logică presupune o voință, căci 
la baza corporaţiunilor, fundaţiunilor şi fiecărei 
personalităţi fizice stă ideia de voinţă, fără de care 

  

1) Jelinek, L! pe , 1, ci vine LEtat moderne et son droit, tr. fr. 1911, Cartea
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nici o persoană nu ar există. Noi suntem, o activitate 

„raţională şi constituim prin urmare persoane mo- 

rale, pentrucă avem o voinţă. Dar nu e suficient 

numai aceasta, 

Intervine încă şi un element de cunoștință, 
scopul pe care îl urmăreşte o corporațiune sau o 

fundațiune. | 

Aflăm apoi un element de organizare, pentrucă 

trebue să fie totdeauna organe, care din punct de 

vedere material să manifeste efectele acestei reali- 

tăți ideale, care se numeşte persoană juridică. Aceste 

organe sunt la corporațiuni și în special Ja socie- 

tăți, organele societăţei (de exemplu consiliul de 

administraţie). Tot asemenea, organele statului Lu- 

crează în numele Statului. Fundaţiunile au şi ele 

organe instituite, ca să le conducă. Fără asemenea 

organe, care să lucreze, adică să realizeze persoana 

într'o activitate materială, instituţiunea rămâne o 

pură abstracţie. Ideia de personalitate trebue nea- 

părat aşă dar să se manifeste din punct de vedere 

material prin anumite organe. 

In sfârşit, în toată activitatea care se desfăşoară 

în felul acesta în numele persoanei ideale juridice 

de organele respective, trebue să existe o conştiinţă 

a datoriilor şi drepturilor acelei persoane ju 
ridice. 

Și la persoanele fizice găsim aceleaşi elemente, 

voinţa, scopul, o conştiinţă a drepturilor şi dato- 

riilor noastre și în fine un organ. — Organul la
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noi, este conştiinţa noastră psihologică şi organis- 
mul nostru fizic. 

Aceste elemente: concură. laolaltă spre a face 

din concepţiunea ideală a personalităţei juridice 

cevă efectiv, care să intre în mecanismul real al 

vieţei de toate zilele. Zicem astfel, că numai în 
acest caz ne aflăm în faţa unei personalităţi ju- 
ridice, 

Dar toate aceste elemente găsite prin analiză 
au la, bază ideia de personalitate morală, care prin 
urmare este. altceva în ultima analiză de cât per- 
sonalitatea juridică. Personalitatea juridică, se înte- 
meiază pe personalitatea morală, dar nu se con- 

fundă cu ea. 

In această materie s'a născut; o largă discuţiune 

între autorii de drept, fiecare încercând să explice 

în felul său această enigmă, care se cheamă perso- 
nalitate juridică, 

Am schiţat aci o teorie foarte aproape, dapă 

cum vom vedeă, de concepțiunea unor autori ger- 

mani și care este trasă direct din cugetarea lui 
Kant. 

1. Diferitele teoril asupra persona- 
lităţei juridice 

După ce s'a arătat cum se pune problema. per- 
sonalităţei juridice, trebue să se expună câtevă din 
teoriile mai de seamă, cari s'au emis în această pri- 
vinţă.
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Prima teorie, care a avut un foarte mare răsu- 
net, dar care astăzi este oarecum părăsită, deși în 
practica statelor joacă un mare rol încă, este teoria 
așă zisă a ficiumei. - 

In această concepțiune personalitatea juridică 
este o pură creaţie a legei. Legea o crează, nu o 
recunoaște; ea nu preexistă creațiunii legale. 
Odată creată printr'o simplă ficţiune, ea. subsistă 
din punct; de vedere legal, trăeşte ca şi când ar fi 
o realitate. In - observaţiunile de toate zilele, în 
realitatea, care este în afară de ficţiunea, legală, nu 
am. puteă, aveă aface de cât numai cu personalităţi 
fizice. Insă legea, printa'o creaţiune a ei proprie, 
institue o personalitate în afară de personalităţile 
fizice, similară în atributele ei cu acelea ale per- 
sonalităților fizice. 

In această concepție statul singur, prin dreptul 
pozitiv poate să înfiinţeze personalitățile juridice, 
EI o face, fie pe cale generală prin lege, cum ar fi 
cazul la noi spre pildă la societăţile comerciale, cari 
toate sunt declarate prin lege persoane juridice, fie 
prin concesiuni individuale cari se pot da pe de o 
parte pe cale de lege individuală, cum a, fost prac- 
tica şi este încă în parte la noi, fie pe cale de con- 
cesiuni administrative. Prin lege se poate într'ade- 
văr acord, administraţiei dreptul în anumite cazuri, 
să acorde personalitate juridică unor anume asocia- 
iuni. In legea. persoanelor Juridice cu scop nelu- 
crafiv găsim un regim: similar,. întru câţ 
toate asociaţiunile, cari nu au scop lucrativ, se poi 

2555, — Biblioteca Universitară, — VII, — 7
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adresa instanţelor judecătorești, nu celor adminis- 

trative, spre a constată, dacă, îndeplinesc anumite 

condițiuni şi a le conferi personalitatea, juridică. 

n această teorie a ficţiunei, personalitatea ju- 

pidică odată creată, se desprinde complet de per- 

sonalitatea juridică a membrilor ei. Ea trăește de 

sine stătătoare și în principiu ar trebui să sub” 

siste chiar în contra voinţei membrilor ei. Dacă e 

vorba. de o asociaţie, de o corporaţiune, ea trăește 

în mod indefinit, până când legea îi ridică perso- 

nalitatea, pe eare i-a dat-o. 

Teoria, ficţiunei sau, cum. i se mai zice, a conce- 

siunei de către stat, a fost emisă și discutată mai 

ales în prima jumătate a veacului trecut; de amtori 

germani, cum a fost Savigny') şi toţi cei de după el 

din aceă vreme. Ea a fost îmbrăţișată de autori 

ca Puchta?), Unger”), Bierling“) şi alţii. In Franţa 

aproape toata teoriile autorilor care se consultă de 

obiceiu, în aplicaţiunile juridice, la instanţele ju- 

decătoreşti, aşă zișii autori ai școalei exegetice, 

sunt inspirate de această concepţiune. 

Ce are bun și ce are rău această concepţiune? 

Ea nu socotește drept realitate de cât numai per- 
sonalităţile fizice ale persoanelor. 

Ea nu recunoaşte astfel altă realitate a 

1) Praite de droit romain, tr. fr., vol, II, pe. 223 et s. ) Pentru Savigny, singur statul e persoană morală necesară 
2) Vorlesungen, po. 56 et s. ” 5) Syătem des ăsteri. Privatrechts, vol. 314 et s. 4 3 Rep 

) Zur Britik 22 ) Zu rilik der juristichen Grundig fe vol. II, No.
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persoanelor, de cât în persoanele fizice. Numai 
printr'un fel de abuz logice, printr'o ficţiune care 

nu corespunde nici unui fel de realitate, legea 

crează; alte personalităţi. | 
Din lămuririle date în trecut reese, sperăm, că 

acest fel de a vedeă este greşit, căci nu personali- 
tatea, fizică, a fiecăruia, dintre noi este personali- 
tate juridică şi, prin urmare, când vorbim de per- 
sonalitate juridică, nu trebue să ne lăsăm prinşi 
de confunziunea ușor de făcut, după care persona- 
litatea, fizică s'ar confundă în totul cu personali- 
tatea, juridică, și nici dreptul pozitiv cu dreptul în 

genere, | 
Pe de altă parte, şi aceasta a făcut de sigur suc- 

cesul concepţiunei, ea are şi o parte de adevăr 
pentrucă ea, recunoaşte, că personalitatea, juridică 
este cevă impalpabil, pe care o şi numeşte ficţiune. 

Cuvântul nu este exact. Fără să vadă realitatea Şi 

natura însăși a personalităței juridice, ea o simte 

însă şi îi dă o expresie ide sigur incompletă 
atunci când spune, că legea crează o ficţiune. In 

realitate personalitatea juridică, fie a fiecărui mem- 
bru al societăţei luat; ca, persoană fizică, fie ceeace 

numim personalitate juridică în general, nu este o 

creațiune a, legei. Legea pozitivă poate numai să 

recunoască activitatea acestor personalităţi. 
Dintr'un punct de vedere mai înalt ori ce om 

este de sigur şi. o persoană fizică, şi în acelaş timp 

0 personalitate juridică. Dar sclavul, înj legisla- 

țiunile clasice care consacră sclavia, nu are perso-
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nalitate juridică. De ce? Pentrucă dreptul pozi- 
tiv, în acele legislațiuni, nu i-o recunoaște. 
Aceasta nu înseamnă însă, că nu ne aflăm în 

fața unei realităţi de acelea pe care legea ar fi 
putut s'o recunoască cu drept cuvânt ca persona- 

litate juridică. Ca dovadă este, că astăzi ori ce 

fiinţă omenească este considerată personalitate ju- 

ridică şi instituţia sclaviei nu mai există în soeie- 
tățile civilizate. 

„O mare parte a erorilor ce înfăţişează doc- 
„trina persoanelor juridice“, zice marele juriscon- 
sult german Jellinek 1), „vin din identificarea, naivă 
„care se face a persoanei cu omul, deși primul 
„jurist; venit, îşi poate da socoteală, privind cât 
„de repede istoria sclaviei, că aceste două con- 
„cepte nu sunt 1denţice“, 

Prin urmare, întocmai după cum în materie de 
personalităţi fizice există o realitate preexisteată 
recunoașterei legale, la fel există una, şi în ceeace 
priveşte personalitatea juridică în genere şi ea nu 
are caracter fizic propriu ziş, 

Rolul dreptului pozitiv este să regulamenteze ac- 
tivitatea, persoanelor juridice, ori care ar fi ele, după 
nevoile societăţei respective. Recunoaşte pe unele, 
pe altele nu le recunoaşte; dar realitatea, juridică 
este independentă de recunoaşterea, legală. Sclavia 
nu mal există azi; toţi oamenii au fost recunoscuţi azi ca personalităţi juridice. Tot asemenea, în mate- DN 

!) Zetae moderne et son droit, te. fe.
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rie de personalităţi morale, care nu sunt persoane fi- 
zice, unele corporaţiuni sunt recunoscute, altele nu; 
tot asemenea, unele fundaţiuni sunt recunoscute, al- 
tele nu. Chestiunea, acordărei unei personalităţi 
juridice interesează, foarte de aproape mersul sta- 
tului; crearea exagerată de personalităţi juridice co- 
lective poate să ducă uneori la o adevărată pri- 
mejdie pentru stat. 
De aceea, în legislaţia Revoluţiunei franceze şi 

aceea care a urmat imediat, sau interzis până chiar 
şi asociaţiunile. A trebuit vreme îndelungată şi o 
întreagă evoluțiune în drept, până când realitatea 
de toate zilele să dovedească, că în viaţa zilnică 
există personalităţi colective, pe care dreptul nu le 
poate trece cu vederea. : Dreptul . pozitiv a venit 
atunei, şi aceasta, e tendenţa generală a dreptului 
în ziua, de astăzi, spre deosebire de dreptul de acum 
100 de ani, cu recunoaşterea acestor personalităţi 
colective, cari nu sunt persoane fizice, 

Cu alte cuvinte, legea consacră în conformitate 
cu interesul general, aceste personalităţi juridice, 

- dar nu le crează întotdeauna. 
Este adevărat că uneori legea crează persona- 

lităţi juridice, dându-le un scop, organe şi uneori 
și un patrimoniu propriu, de ex. când conferă ex- 
pres personalitatea juridică unor servicii publice, 
ceeace se întâmplă foarte frecvent în organizarea, 
administrativă a statului. Dar în acest caz legea, 
crează o realitate juridică, o persoană, de sine stă- 
tătoare, în tocmai cum un particular ar creă o fun:
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daţiune. Acest fel de persoane, a căror existență 

este evident; revocabilă tot prin lege, sunt organe 
ale statului dotate cu personalitate sau instituţi- 
uni particulare însărcinate cu câte un serviciu 

public. 
Pe de altă parte a face din personalitatea juri- 

dică cevă cu desăvârşire distinct de membrii &i, 

atunci când e vorba de o corporaţiune, cum ar fi 
de ex. o societate comercială, a face din ea o per- 

sonalitate fără nici o legătură cu membrii ei, nu 

corespunde exact realităței. Cum ar putea fiinţă 

o societate comercială fără voința membrilor? So- 
cietatea, de acest fel este tocmai produsul voinţei 

membrilor şi ea dăinuește atât cât vrea adunarea 

generală să dăinuiască, atât cât voința membrilor 

canverge spre scopul pentru care societatea a fost 

înfiinţată. Dim acest punct de vedere teoria fic- 
țiunei, după cum spun foarte bine autorii, nu a- 

coperă complet realitatea. Ea nu exprimă în mod 

potrivit ceeace se petrece în viaţa de toate zilele 

şi ca atare poate să fie chiar periculoasă în anu- 
mite împrejurări. 

Persoana, juridică este independentă numai până 
la un oarecare punct de creatorii săi, iar pe de 
altă parte statul prin legislaţiune de cele mai multe 
ori nu crează pe dea'ntregul, ci numai recunoaşte 
realități preexistente. 

In afară de aceasta teoria, ficţiunei, nu re- 
zolvă problema, căci ea pur şi simplu neagă 
subiectul de drept. Ea afirmă, că nu ar există
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nici un fel de subiect de drept în afară de per- 
soanele fizice. Dar tocmai aceasta e problema, să 
vedem cum se=:pot ereă şi de ce natură sunt; per- 

“sonalitățile, care nu sunt persoane fizice. A negă 

pur şi simplu o realitate, care se prezentă în drept 

în tot momentul, nu este a rezolvă problema. 

In sfârşit aplicaţiunile acestei teorii due la con- 

cepțiuni surprinzătoare. Autorii au emis-o întâiu 

şi întâiu pentru dreptul privat şi de aceea personu- 

lităţile juridice cari nu sunt persoane fizice au şi 

fost numite și a rămas termenul până astăzi, per- 

soane sau personalități civile. Termenul „civil“ 

arată, că eră vorba numai de personalități de drept 

privat. Dar problema nu se pune numai în dreptul 

privat, problema, se pune cu încă mai mare stăru- 

ință în dreptul public. In dreptul public teoria ficţiu- 
nei este absolut incapabilă să dea vreo explicaţiune. 

Dacă statul crează personalități juridice printr'o 

ficţiune, cum se crează pe sine însuși? Statul și 

diferitele organe esenţiale de drept public sunt 

totuşi personalități juridice prin excelenţă. Cine 

le-a creat, şi cum? Statul însuși cum s'a creaţ? A 
fost o legislaţie preexistentă statului? Problema, 
existenței celei mai importante dintre personalită- 

ţile juridice, statul, rămâne complet nerezolvată. 

Este de altfel interesant de relevat, că autori ca 

Savigny şi Laurent şi toţi autorii francezi cari au 
adoptat-cu mai multă vigoare teoria fieţiunei, admit, 
că concepţiunea nu se poate aplică în ceeace priveşte 

statul, care face excepţiune. In acest caz însă este
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evident că întreaga concepţiune cade. Dacă se con- 
stată chiar numai o singură excepție, în care se 
vede că concepţiunea nu se aplică, ea, este greşită 
dela, temelie, deci trebue să căutăm alte soluțiuni. 

O altă concepţiune, care s'a emis în această pri- 
vință stă în teoria negațiunei pur şi simplu a per- 
sonalităţei juridice, alta. decât a, personalităţilor 
fizice. Este o teorie care a avut mare răsunet şi 
care încă astăzi este adoptată de mulţi autori, după 
cum se va arătă îndată. Ea comportă însă aceleaşi 
obiecțiuni ca, acelea pe care le-am făcut teoriei fie- 
fiunei. DE 

Unul dintre cei mai străluciți autori, cari au 
emis această părere, este jurisconsultul german 
Rudolf von Jhering *). Pentru e] nu există şi nu 
poate să existe altă realitate juridică de cât omul 
fizic. Aceasta o expune în prima, fază a, lucrărilor 
sale, nu în forma. lor definitivă, pentrucă lucrările 
lui Jhering, după cum am spus, nu sunt complet 
terminate. Jhering socoteşte, că ar fi absurd să con- 
cepem altceva ca persoană Juridică, de cât omul. Ce 
însemnează, că există o societate comercială? In- 
semnează, că asociaţii au anumite. drepturi. Prin urmare, totul se rezolvă în ultimă analiză, în drep- turile şi obligaţiunile lui A, B, C, ete., persoane fizice. Concepţia, Personalităţei juridice alta de cât a persoanelor fizice trebue înlăturată, din drept ca un balast inutil. In ce priveşte fundaţiunile, cine 

  

I) Geist des rămischen Rechts. Tr. fr., vol, IV, pg. 430
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sunt; membrii beneficiari ai lor? Cine are dreptul 
asupra acestor fundaţiuni? Sunt aceia în folosul 
cărora fundaţiunile au fost înființate; în cazul 
Fundaţiunei Carol, în care există bibliotecă, ar fi 
studenţii și profesorii cari au dreptul să citească. 

Concepţia lui Jhering greşeşte în acelaş “fel în 
care greșește teoria 'ficțiunei, căci încearcă să gă- 
sească în personalitatea fizică, personalitatea juri- 
dică, fără să prindă nuanţa adevărată, foarte difi- 
cilă, dar care corespunde unei realități, profunde, 
după care personalitatea juridică este altcevă 
chiar la persoanele fizice, de cât individualitatea 
fizică a fiecăruia dintre noi, 

O altă teorie emisă de autori ca Brinz*) şi Bek- 
ker '), reluată sub altă formă în Franţa de şcoala 
lui Duguit *), merge mai departe şi susţine că ar - 
există drepturi fără subiect, că. este imuţil să. atri- 
buim unui drept titular. In cazul personalităţilor 
Juridice colective şi fundaţiunilor, ar există, incon- 
testabil, drepturi, dar nu ar fi titulari. nu ar există 
subiect de drept. 

Această concepţie greşește dela început, pen- 
trucă, dacă este adevărat, că o realitate juridică - 
este o realitate de natură logică, atunci înţelegem, 
că nu poate să existe un drepti fără să nu fie ci- 

  

1) Pandekten, $ 59 et s., $ 432 et s, „ ) Zur Lehre vom Rechtssubjekt, Jahrbicher fâr die Dos 
matik, 1873. 

3) „Ie ne erte pas de droit sans sujet, pareeque je nie qu'il »Y ait des droits“ Zraite de droit constitutionnel, ed. II, vol. |, 
Pg. 369.
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nevă căruia dreptul să-i aparţie. Din punct de 

vedere raţional este o absurditate, este cevă con- 

tradictoriu, să afirmăm, că există drept sau obli- 

gaţiune fără titular. Cum să existe obliga- 

țiune de sine stătătoare fără să fie cinevă, 

care să fie obligat? Tocmai înţelesul cuvântului 

obligaţiune este, că e cinevă care se obligă la cevă, 

după cum înţelesul cuvântului drept este, 

că e cinevă, care are un drept. Dreptul în sine și 

obligaţiunea în sine fără un titular activ şi pasiv 

nu mai are nici un înţeles. Din moment ce vor- 

bim de drepturi și obligaţiuni, implivit vorbim 

de titulari ai. lor. 

Dintre aceşti autori Brinz a emis o teorie, care 

a avut o vogă mare în lumea juridică şi care & 

influențat chiar concepţia actuală a personalităţei 

juridice. Toţi aceşti autori de care vorbim sunt 
înti'adevăr personalităţi de o înaltă cugetare în 

materia dreptului. Brinz spune, reluând ideia lui 

Jhering, că ceeace e esenţial în drept, este scopul 

şi astfel corporaţiunile în general şi fundaţiunile, 

există numai prin raport la scopul lor. 

A luat fiinţă o fundaţiune pentru anumite sco- 

puri, cum sunt  Așezămintele  Brâncoveneşti ale 

noastre, în vederea binefacerilor, pe .care trebue să 
le împlinească. Intreaga existență a acestor institu- 

țiuni, se explică, zice Briuz, prin scopurile cărora 

o anumită avere este destinată. De aceea, el nu- 

meşte patrimoniile care sunt construite în felul 
aceasta, patrimonii de afectațiune (Zweck vermăgen)
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Putem să înlocuim ideia de personalitate cu 
ideia de scop? Obiecţiunea pe care am făcut-o, că 

nu se poate concepe o obligaţiune sau un drept 

fără o persoană, se aplică în plin şi aci. Nu pu- 
tem atribui um drept sau o obligațiune unui scop. 

Această, încercare de construcţiune depăşeşte chiar 
postulatele fundamentale ale ştiinţei dreptului, 
care se intemeiază pa ideia, de drept şi obligaţiune 

atribuite unei persoane. De altfel, dacă am duce 
la ultima. consecință această concepțiune, dacă sco- 
pul în patrimoniu este totul şi nici nu poate fi 
vorba (de persoane, atunci scopul are ca suveran 

arbitru interesul general. Statul atunci. ca repre- 

zentant al acestui interes general, devine chiar în 

fapt stăpânul, titularul acestui patrimoniu. Ori 
când, ar puteă să vină și să-l exproprieze în ori 
ce fel fără, nici o normă, ceeace este evident con- 

tra realităţei juridice, pentracă nu așă se petrec 
lucrurile. Prin urmare, chiar consecinţele la care 

duca teoria lui Brinz, sunt consecințe greşite. 
Bekker face altă distineţiune. Pentru el ter- 

menul de personalitate este un termen care ne în- 

curcă zadarnice în concepţia noastră juridică. Să 

analizăm realitatea şi vom află, că, atunci când e 

vorba de un patrimoniu, sunt anumite persoane 

cari se folosese de patrimoniu, altele cari dispun 

de patrimoniu. Nici nu ar puteă fi o altă deose- 

bire. Să luăm cazul unei fundaţiuni. Organele fun- 

dațiunei Carol, directorul ei de ex., dispune de pa- 

trimoniu şi îl administrează spre profitul altora,
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Sunt alte personalităţi, beneficiarii, studenţii, pro 
fesorii, cari citese cărți și cari uzează, de săli, e 
beneficiază de acest patrimoniu, Bekker încearcă să înlocuiască ideia de personalitate titulară a 
dreptului prin această distineţiune între persoa 
nele -care dispun şi persoanele care se folosese. 

Dar, această explicațiune nu este nici ea sufi- 
cientă. Este evident, că sunt persoane, cari dispun de patrimoniul persoanei Juridice și care constitue 
organele legale instituite în fruntea ei, şi alte per- 
soanej kare se ffologese de acel patrimoniu; dar 
aceasta nu însemnează, că putem concepe un pa- 
trimoviu care să nu aparțină nimănui. Ideia de personalitate rămâne şi problema este tocmai să 

se caute felul de a fi, natura, ei, dacă există. In 
acelaş sens au emis păreri şi autori italieni ca For- lani şi Bonelli. 

In Franţa autorul cel mai de seamă, care a îmbrățișat această părere a negaţiunei personali- 
tătei juridice, este Lson Duguit, unul dintre marii inițiatori de azi ai şeoalei pozitivismului juridic franceze *). Pentru Duguit, metoda juridică este o metodă de observaţiune, observaţiune pe care o numește pozitivistă. Prin această metodă observăm, că în societate există unii Oameni, personalităţi fizice, cari comandă, guvernanţii, alţii, comandați, guvernaţii. Se mai observă, că guvernanţii, atunci când se supun unei legi generale de solidari- 

1) Zraite de droit constitutionnel, ed. 3, vol. [.
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tate socială, fac acte conform cu dreptul. 
Când în realitate guvernanţii calcă aceste 
legi generale de solidaritate generală, fac acte con- 
trarii dreptului. Iată singura realitate. Prin urmare 
a vorbi de o personalitate juridică a, statului, zice 
Duguit, este a ne încurcă în concepţiuni abstrac- | 
ie şi greşite. In realitate concepţia clasică, după pă- 
rerea lui Duguit, nu este de cât concepţia ab- 
solutistă franceză dinaintea, Revoluţiunei franceze, 
bare) subsisită ascunsă în nainjtea juriştilor până 
astăzi, Atunci când Revoluţiunea franceză a tre- 
cut suveranitatea din mâna monarhului asupra na- 
țiunei, în realitate a consacrat, absolutismul naţiu- 
nei, în locul absolutismului regal, şi ca atare ideia 
aceasta, a, personalităţei statului, zice Duguit, este 
o idee cu desăvârşire periculoasă. 

Eroarea lui Duguit este, că el înlocueşte metoda, 
Juridică, care are a face cu realităţi logice, prin 
metoda, ştiinţelor exacte, care are atace cu realităţi 
constatabile prin simţurile externe. Prin simțurile 
externe, noi constatăm întradevăr realități mate- 
riale, dar punctul de vedere juridic este altul. Adi, 
avem aface cu realităţi logice. | 

Este foarte interesant de remarcat, că, nu mult 
înainte de Duguit şi anume la, 1813, un autor ger- 
man, Max Seydel într'o carte foarte importantă ') 
a emis o teorie prin care a încercat să justifice ab- 
solutismul şi a pornit dela ideia, că drepturile 

  

1) Augemeine Staatalehre,
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statului aparţin acelora care comandă. Cu alte cu- 
vinte şi el a făcut exact; aceiaş distineţiune pe care 
o îace Duguit între guvernanţi și guvernaţi şi ca 
aceleași metode a ajuns la coneiuziuni diametrai 
opuse, de cât acelea ale lui Duguit. Este o dovadă 
evidentă, că metoda, lui Duguit, ca şi a lui Seydel, 
este o metodă care comportă obiecţiuni serioase. 

In afară de Duguit și de şcoala sa, mai sunt 
în Franţa autori ca Van den Heuvel ) şi Vareilies- 
Sommicres 2), care sau ocupat de aproape de ches- 
tiunea personalităţei juridice afirmând tot astfei 
că nu există o persoană Juridică *). Aceşti au- 
tori observă, că în dreptul vechiu francez şi chiar în 
dreptul roman nu este vorba propriu zis de per- 
sonalitate juridică, şi e vorba de un patrimoniu 
colectiv, universităţile, sau când e vorba de fun- 
dațiuni, de scopurile lor, cum ar fi de pildă piae cause.  Ideia de personalitate Justa-pu.. la 
acest patrimoniu a fost adusă mai ales de şcoala 
ticţiunei şi de autorii germani în frunte cu Savigay, 
Puclhta şi ceilalţi. In realitate, zic Van den Heuvel şi Vareilles-Sommitres, există numai persoane fi- zice î), 

Aceiaşi eroare se vădește aci ca şi la ceilalți — 

1) De la situation legale des GSs0ciations sans but lucratif. 2) Les personnes morale. 
3) Comp.: Meurer, Die Juristiche Personen, 1901. 4) Pentru Holder, personalitatea, juridică este o simplă me- taforă, un simplu mi jloc al technieei juridice (Nutărliche und juristische Personen, 1905). Comp.: Binder, Das Problein der juristichen Persânlichkest, 1909 ; Geny, Methode d'interprâta- tion și Seience et technigue, 
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autori de care am vorbit. Aceste persoane fizice 

constituese între ele asociaţiuni, care au un regim 

particular, deosebit de asociaţiunile celelalte. Nu 

este vorba ai de un drept indiviz al asociaţilor 
asupra bunurilor sociale, ci de un drept sui- 

generis. Dreptul indiviz este acela, în care fiecare 

dintre titulari are pentru o cotă parte, împreună 

cu ceilalți coproprietari, un drept asupra fiecărei 

parcele din bunul posedat, drept; de care poate să 

dispună, pentru care poate să fie urmărit şi asu- 

pra căruia poartă toate consecinţele juridice ale 

dreptului de proprietate. Atât numai că acest 

drept de proprietate în loc să aibe de obiect 

un bun întreg bine delimitat, poartă împreună, cu 

alte drepturi concurente asupra fiecărei molecule 

-— cum se spune -—din bunul respectiv. În materie 

de societăţi, care constituesc cazul tipic al perso- 

nalităţilor juridice colective, ne aflăm în faţa unei 

asociaţiuni sui-generis, —zic cei doi autori fran- 

cezi. Este o asocaţiune în care dreptul fiecăruia 

asociat, nu se execută asupra bunurilor însişi, ci 

asupra valorii, care ar rezultă în momentul lichi- 

dării, și de aceea, este un drept mobiliar, chiar când 

bunurile societăţei sunt imobiliare. Există în materie 

de asociaţiuni un patrimoniu distinct de al asociaţi- 

lor, care este ga,jul creditorilor societăţei. Aceştia nu 

pot; să urmărească pe asociaţi în patrimoniile lor 

speciale, ci urmăresc patrimoniul societăţei însăşi, 

ca și când ar fi o persoană juridică. In sfârșit
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în faţa justiţiei nu apar asociaţii, ci apare socie- 
tatea, prin administratorul ei, 

Cu alte cuvinte acești autori susţin, că totul se 
petrece ca şi când am fi în faţa uvei persoane 
juridice distincte, dar concepţiunea însăşi da per- 
soană juridică este o concepţiune inutilă din punct: 
de vedere al dreptului; ea reprezentă numai o 
vedere artistică pentru a se împlini un gol în 
eleganța construcţiunei juridice şi pe de altă 
parte o vedere pedagogică pentru a face mai uşor 

“să se înţeleagă cum se petrec lucrurile. 
Obieoţiunile care sar puteă face acestei con. 

cepțiuni sunt aceleaşi pe care le-am arătat pentru 
toate celelalte. Aceşti autori uită că realitatea ju- 
ridică nu e o realitate fizică, aşă încât să se 
poată confundă cu individualitatea, fizică a fie- căruia dintre noi, . 

In sfârşit alţi autori, în sensul lui Van den 
Heuvel şi Vareilles-Sommiăres, afirmă, că, ar există, 
va nou fel special de proprietate, numiţ proprieta- 
tea colectivă în cazul personalităţilor juridice şi s'ar deosebi de proprietatea individuală *). Pro- 
prietatea individuală poate să fie diviză san 
indiviză, după cum am arătat. Proprietatea co- lectivă nu este nici diviză, nici indiviză, ci are caracterul unui drept colectiv asupra unui pa- trimoniu, care nu se realizează  printiP'un drept efectiv şi direct asupra lucrurilor, aşă cum am 

    

1) Planiol, Traitd Elmentaire de droit civil.
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arătat, anume: 1. asociatul nu are dreptul de 
cât la lichidare, un drept distinct de dreptul de 
proprietate directă asupra patrimoniului, persona- 
lităței juridice; 2. patrimoniul societăţei şi în ge- 
nere al celorlalte persoane de acest fel constitue o 
entitate de sine stătătoare, care poate fi urmărită 
de creditori în mod separat; 3. acest patrimoniu 
este reprezentat; în justiţie prin alte organe şi nu 
individual prin membrii asociaţi. 

Se pot formulă şi aci aceleaşi obiecţiuni, pe care 
le-am adus tuturor autorilor, de care am vorbit și 
cari negau. personalitatea juridică. A negă perso- 
nalitaţea, juridică nu este suficient. Este a înlătură 
problema, fără a o rezolvă. 

După ce am arătat în ce stă teoria, ficțiunei şi 
teoria negaţiunei personalităţei juridice ca, atare, 
rămâne să expunem teoria care consideră persona- 
litatea juridică ca o realitate de sine stătătoare. 
În privinţa, aceasta unii autori iau personalitatea, 
juridică ca o realitate obiectivă externă, alții o iau 
ca 0 realitațe psihologică, alţii în fine o concep 
drept ceeace este, adică o realitate pu juridică, 
Care nu are nimie a, face cu realitatea, materială 
externă ori cea psihologică, | 
„Printre primii autori sunt mai ales adepții așă 

Zisei sociologii organice, cum sunt în Franţa, 
Ren Worros*), . Novicow ) şi de asemenea şi 
————— 

1) Organisme et socidte, 1896, pg. 59, 
Conscience et volontă sociales, pg. 112 et e. 

2955, — Biblioteca Universitară. — VII. — &
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Fouillee *), care crede, că ideia de societate crează 

organismul social, crează diferitele elemente orga- 
nice ale societăţei, iar în Germania Bluntschli *) 

şi până la un oarecare punct Schiăffle ?). 

Conform acestei concepţii societatea. este un or- 

ganism; persoanele cari nu sunt persoane fizice, 
sunt şi ele organisme, adică realităţi de sine stă- 

tătoare, cari an viaţă proprie, trăesc, sa. nasc și 
dispar după regule analoage acelora, ale organis- 

melor noastre fiziologice. Au fost autori, ca 
Bluntschli, cari au găsit chiar că sunt societăţi, 
cari pot să aibe un sex, asemănând astfel în totul 
realitatea socială şi realitatea fiziologică, 

Această, şcoală este de sigur astăzi depăşită și 

nici un sociolog serios nu mai încearcă să stabi- 
lească un paralelism perfect; între realitatea so- 
cială și organismul fiziologie. Organismul social 
are legile lui proprii, care sunt, în multe privinţe 
foarte importante, altele de cât acelea ale organis- 
mului fiziologic. Şcoala de care vorbim şi care 
găsește la baza personalităţilor colective. o reali- 
tate externă organică trebue prin urmare lăsată 
la. o parte. 

Un alt autor, care a hipostaziat realitatea, socială 
și care trece drept părintele sociologiei moderne, 

» La science sociule contemporaine, ed. 3, p. 222; L'evo- lutionnieme des idces-forces; La Psuychologie dea iddes-forces; La morale des idtes-forces; Les 6l&ments sociologigues de la morale. 
- 2) Le droit public general, tr. fr, 

3) Bau und Leben des Sozialen Korpers, 1875,



RELAȚIUNEA JURIDICĂ 115 

este marele cugetător francez Auguste Comte!). Pen- 
tru Comte toate ştiinţele se încatenează, între ele, în 
așă fel în cât toate converg spre cunoştinţa, cea, 
mai complexă, spre fenomenul cel mai complicat 
care există, anume fenomenul social, Acest feno- 
men social are o realitate externă, întocmai cum 
are o realitate externă fenomenul fizic, chimie, etc. 
EI este de o realitate așă de intensă, în cât într'o 
a doua parte a desvoltărilor pe cari le-a, tăcut, 
Comte a deificat societatea, a, instituit chiar şi un 
fel de cult religios al societăţei. 

De sigur că realitatea, socială există la baza fe- 
nomenului juridic. In faţa, instituțiunilor juridice, 
nu putem să spunem, că nu suntem în faţa unei 
realități sociale; ba, chiar mai mult, nici nu putem 
să înţelegem punctul de vedere juridic al unei în- 
stituțiuni, până când nu cunoaştem în toate amă- 
nuntele toate fenomenele sociale, cărora această 
instituțiune Je corespunde.  Cunoștinţa faptelor 
este esențială pentru orice concepțiune.  juri- 
dică. O concepţiune juridică, care nu av porni dela 
observarea faptelor concrete, este greșită până 
întracolo, în cât nu se poate înţelege o relaţiune 
juridică fără fapte la care se aplică. Dar a, identi- 
fică, realitatea, juridică cu realitatea, sociologică. 
esle altcevă, căci realitatea juridică are o natură 
cu totul alta, de cât realitatea, externă, materială, 
Și chiar de cât realitatea, psihologică, E , 

1) Coura de philosophie positive.
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Dacă din acest punct. de vedere greşesc şco- 
lile organice şi şcolile sociologiei obiective, care în- 

cearcă să pună astlel la baza personalităţei juridice 

realitatea socială, greşește, nu mai puţin, din punct 
de vedere al. dreptului, cu toate noţiunile intere- 
sante pe care le poate sugeră din punctul de ve: 
dere al şiiinţei juridice, și şcoala care caută în rea- 
litatea subiectivă socială, şi nu obiectivă, funda- 
mentul personalităţei juridice. | 

Asemenea, şcoli sunt mai ales cele sociologice 
cum este aceia a lui Simmel?) în Germania, care 
încearcă să explice sociologia, printr'o psihologie 
colectivă. Dar şi în drept, au fost reprezentanţi 
foarte de seamă ai acestei şcoli, ale căror lucrări 
au și astăzi, şi poate în mare parte cu drept; cu- 
vânt, o autoritate foarte mare. 

Astfel este marele jarisconsult german Gierke”). 
Pentru acesta, la baza oricărei personalităţi juri- 
dice stă o voinţă colectivă, un 'fenomen psiholo- 
gie colectiv, pe care-l reduce la, ideia de voinţă. 
In acelaş sens, sunt de notat şi autori ca Regels- berger *) şi alţii, 

  

1) Soziologie; Uber sozial 
die Moral- Wiesenscha ft. 

2 Das Wesen der Menschlichen Verbănde, 1903; Deutsches Privatrecht, 1895, vol, I, pg. 456 et s.; Genossenscha ftstheorie und die deutsche Rechtssprechung, 1887. 
|. I. pg. 289 et s. Comp.: Bernateki, Ă "if der juristischen Person, Arehiv des offentliehen Rochis, 1890, pg. 242 et s. și pg. 2175 et s.;; Haenel, Staatsrecht; Gerber, Grundsătae des deut- &chen Staatrechts; 1886 Holland, The elemente of Jurisprudence, 

e Differenzierung; Binleitung în
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Cu alte cuvinte, dacă ne aflăm în fața, unei 
personalităţi juridice, alta de cât aceia a persoa- 
elor fizice, este că, întocmai după cum în per: 
soana fizică există o voinţă, care constitue perso- 
nalitatea, ei juridică, tot asemenea, există o voință 
și atunci când ne aflăm în fața unei alte persona. 
lităţi juridica; este voinţa, colectivă a unui grup 
social. De pildă într'o societaţe comercială ceeace 
constitue fundamentul personalităţei ei juridice este 
tocmai faptul, că există o voință, colectivă a tutu- 
ror membrilor societăţei. 

In cele mai multe cazuri de astfel de personali: 
tăți juridice, observăm, că într'adovăr există o 
voință colectivă. Dar întrebarea care se pune este 
dacă această voinţă, colectivă este chiar fundamen- 
tul, pe care se constițue personalitatea juridică, 
acolo unde este recunoscută, Chiar distincţiunea, 
pe care Gierke o face, după ce desvoltă această 
concepție fundamentală, între personalitatea, voin- (ei colective, în cazul unor personalităţi colective, 
Și organele ei, dovedeşte, că această concepţiune Wu corespunde în mod adequat realităţei. 

| Astfel el observă, cu drept cuvânt, că voinţa evlee- ivă nu este suficientă spre a constitui o astfel de Personalitate; dacă nu există un organ prin care 
această voință colectivă să sa manifeste, să lucreze Juridiceşte, nu ne aflăm în fața unei personalități 
Juridice, Observaţiunea este foarțe interesantă 
A foarte exactă. Ta a fost; relevată de autorii cari “au ocupaţ de această chestiune și trebue reținută.
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Organul nu trebue confundat în totdeauna cu man- 

datarul unei persoane. Una este să fi mandatar, alta 

să fi organul unei instituțiuni. Mandatarul unei 
persoane fizice, este o altă persoană, Când A a dat 

mandat lui B să-l reprezente într'o împrejurare 

oare care, A cu organele lui proprii juridice, a 
exprimat, o voinţă şi a încheiat cu B un contract 

de mamdat, din care nasc drepturi şi obligaţiuni 
atât pentru A cât şi pentru B. Tot asemenea o 

instituţiune oarecare, comercială de pildă, poate să 
deă mandat cuivă s'o reprezente. Societatea poate 

dă astfel mandat unui avocat so reprezente în faţa, 
instanțelor judecătoreşti. In acest caz un contract 
de mandat se închee între două persoane, dintre 
cari una este instituţiunea, respectivă prin orga- 
nele acesteia. Fără aceste organe nici nu se poale 
încheiă contractul de mandat. întocmai cum, fără 
manifestarea, externă de voinţă prin organele sale 
a unui individ oarecare, el nu poate încheiă un 
contract cu alteinevă. Societatea, în sine este cevă 
impalpabil, care nu există până, nu are un organ, 
care să exprime o voință. Acest organ este, de obi- 
ceiu, după legislaţia noastră, pentru societăţile co- 
merciale, de exemplu, adunarea, generală şi dele- 
gaţii săi. Organele unei societăţi nu procedează, 
în calitate de mandatare, ci, prin ele, lucrează 
în mod direct societatea, însăşi, 

Iată dar, că o voință colectivă nu este singură atm e pic ana ta 
- ŞI o întreagă mişcare s'a fă-



- RELAȚIUNEA JURIDICĂ 119 

cut împrejurul ideii, că voința ar constitui per- 
sonalitatea. . 

Astfel Zittelmann *) a emis faimoasa „Willens- 
theorie“ teoria voinţei, vecină cu aceia a lui Gierke 
și Regelsberger,. 

Pentru Zittelmann există o voință colectivă dis- 
tinctă de aceea, a indivizilor, opunându-se ei. Iu- 
tocmai după cum într'un fenomen chimic două ele- 
mente se combină între ele, spre a, da un element 
sintetic care are alte calităţi de cât acelea, ale ele- 
mentelor componente, întocmai astfel, în materia, 
noastră, voințele întâlnindu-se între ele, crează 
cevă nou şi comun, voința colectivă. Se ştie din 
chimie, că, dacă se combină hidrogenul cu oxige- 
nul în anumite împrejurări, această grupare dă apa, 
Oxigenul și hidrogenul sunt gaze, au anumite pro- 
prietăţi; apa. rezultatul combinării acestor două 
elemente, are cu totul alte proprietăți, este lichidă, 
transparentă, etc. Iată cum din întâlnirea, a două 
elemente componente, apare o creațiune nouă. 

Tot astfel, după observaţiunile marelui psiho- 
log Wundt, se petrece necontenit în sufletul ome- 
nesc. Atunci când se întâlnesc într'o conştiinţă 
individuală, două, sentimente, două tendenţe, două 
date sufleteşti, ele se îmbină totdeauna, între ele 
în așă fel, în cât; se confundă şi deşi păstrează, 
individualitatea lor proprie, crează cevă nou, o 
sinteză care le îmbrățişează pe amândouă, distinotă 
O. 

1 i 
. . . ' Begriff und Wesen der sogenunnten juvistischen Personen.
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însă de ele. Ca să înțelegem mai uşor, să ne gân- 

dim la, o poezie, la o operă de artă. Intr'o poezie 
avem idei cari se succed, versuri, strofe; fiecare 
strotă, este de- sine stătătoare, fiecare imagine 
care urmează există de sine stătătoare, dar poezia 
este altceva de cât strofele sale, are o realitate 
proprie şi totuși nu ar puteă să existe fără strofe 
și fără imaginile și ideile cuprinse în strofe. O me- 
lodie este compusă din note care se urmează. Fie- 
care notă e de sine stătătoare, are o existenţă pro-. 
prie, dar melodia, este alteevă, decât fiecare notă în 
parte. Dovadă e, că, dacă sar opri melodia în 
cursul ei la o anumită notă, imediat am simţi, că 
lipsește cevă, că trebue să urmeze cevă. În proce- 
sul de creaţiune al acestui element nou el se su- 
prapune elementelor componente. 

Tot asemenea în materie de voință, nu numai 
individuală, dar şi de voință colectivă, când mai 
multe voințe se întâlnesc, zice Zittelmann, din a- 
ceastă întâlnire naște o voinţă nouă, care este alt- 
cevă de cât voinţa indivizilor, este voinţa. colec- 
tivă. Această voinţă colectivă, evident, nu ax pu- 
teă să existe, fără voinţa indivizilor, totuși ea este 
cevă nou şi de sine stătător. Acolo unde găsim o 
asemenea voinţă colectivă sau individuală, acolo, 
zice Zittelmann, — putem să, găsim o personali- 
tate juridică. Iată deci, după el, adevărata, natură 
a personalităței juridice. . 

Obiecţiunea care se face acestei teorii Şi pe cate 
0 discută chiar Zittelmaun, este cum ne aflăm în



RELAȚIUNEA JURIDICĂ 121 

faţa unei voințe, atunci când e vorba de o funda- 
țiune? Care este voinţa care lucrează şi se află ca 

fundament al existenţei juridice a unei fundaţiuni? 

Zitielmann găseşte şi aci o voinţă. La fundaţium, 

— şi ideia e interesantă, — de sigur că; rolul cei 

mare îl joacă voinţa, fundatorului, care, chiar dacă 

nu mai există, se perpetuează și după moartea lui 
în instituțiunea, pe care a creat-o. Instituţiunea nu 

este de cât cristalizarea juridică a unui act de 

voință, acela” al fundatorului. 

Teoria âceasta a voinţei, considerată ca un 

iapt psihologic, nu este nouă ca explicatoare u 
personalităței juridice şi ca, explicatoare a dreptu- 

lui în general. Ea poate să fie regăsită chiar la 
Rousseau 1), 

Atunci când Rousseau a susţinut că voința ge- 

nerală, creatoare a dreptului public a unui stat, 
este rezultanta acordului de voințe a indivizilor, 

în realitate a pus bazele acestei teorii. EL pretinde, 

că din întâlnirea, voinţelor indivizilor naşte o vo- 

ință superioară, voinţa generală, cum o numeşte 
el, care nu este aceeași cu a indivizilor, este alt- 

cevă de cât voinţă fiecărui individ în parte. A- 
ceastă voință, după Rousseau, stă la fundamen- 

lul întregei organizaţiuni juridice. Paralelismul 

este asifel foarte uşor de făcut între concepţiunea 
contemporană germană în această privinţă şi con- 

cepțiunea lui Rousseau. 

  

î) Contrat social, Cartea |, cap. VI.
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Spuneam, că una dintre obiecţiunile cele mai 
de seamă, care se pot aduce acestei concepţiuni, 
în afară de faptele pe cari le-am enunțat dela. în- 
ceput, că ea confundă realitatea Juridică cu reali- 
tatea psihologică, este că nu-şi dă în deajuns 
seama, că voința psihologică trebue să se mani- 
feste printr'un organ material şi că personalitatea, 
juridică în cazurile -date reprezentă, cristalizarea 
definitivă şi obiectivă, de sine stătătoare, a unor 
acte de voință pur subiective, Saltul acesta, dela 
subiectiv la, obiectiv reprezentă tocmai deosebirea 
între juridic şi psihologic. 

Această necesitate a organului pentru ori ce per: 
sonalităţi juridice a fost pusă admirabil în lumină 
de o serie de autori francezi, între cari Raymond 
Saleilles 1), care a, fost vnul dintre cei mai largi cu- 
noscători ai dreptului în timpul din urmă în Franţa, 
marele autor de drept public Hauriou2), precum și 
Michovd?), care a scris o carte extrem de interesan- 
tă, ca şi Saleilles, asupra, personalităţei juridice €). 
Pentru aceşti autori este evident că nu poate să 
existe personalitate juridică, fără o posibilitate de 
a se manifesta obiectiv în afară printr'un organ 
materia]. 

Generalizând această „€oncepţiune, am, putea 
spune, că și individul fizic nu poate să existe 

  

1) De la personnalită juridigue. 
2) Legons sur le nouvement social, 3) La thcorie de la personnalite morale. î) Comp.: Davy, Personnalitt ei sujet de droits, Annte 80 ciologique, 1914.
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ca personalitate juridică, până când nu are un 

organ prin care să se manifeste în afară. La îndi- 
vidul fizic organul este conştiinţa lui proprie, a- 
ceasta din punctul de vedere psihologic, iar din 
punct de vedere fiziologic, sunt organele sale fizi- 
ce. Când cineva închee un contract, întâiu el gân- 
deşte și apoi se înţelege cu cuvinte, cu acela cu 
care închee contractul. Iar, dacă este copil sau 
dement are organe instituite de lege, cum este tu- 
torul care-l reprezentă. 

Acelaş lucru se petrece cu personalitatea colee- 
tivă în general. Dacă nu există un organ, care să 
exteriorizeze această, personalitate juridică, ea nici 

nu se poate concepe ca atare. 

O instituțiune, după cum foarte bine observă 
Hauriou *), începe prin a fi o concordanţă de voințe 

a indivizilor. Dar această, voinţă colectivă nu este 

suficientă pentru a, se manifestă în afară sub formă, 

de personalitate juridică. Incetul cu încetul în ju- 
rul acestei voințe colective, se crează, când e vorba 

de instiţuțiunile de drept public, organe, organele 

statului, ale comunelor şi ale judeţelor, din punct 

de vedere istorie. In ceeace priveşte o instituţie de 

drept privat, cum ar fi o societate comercială, acei 

cari se adună spre a constitui societatea, crează și 
ei prin actul de constituire âsemenea organe. Numai 

  

1) Principes de Droit public. La pg. 41 et. (ed. 1916) el 
defineşte astfel persoana morală: „ide de l'euvre sociale en 
„tant gw'elle aspire a se râaliser dans la volonts commune 
„des membres du groupe, ă la fois” comme un sujet moral et 

„comme une capacite d'aequtrir des biens“. 

AIR
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când organele sunt constiţuite, putem. să zicem, că 
avem a face cu o societate, că vom sta în legătură 
cu o instituție, cu o personalitate Juridică- 
Această personalitate Juridică nu va întră 
în fine în mecanismul dreptului pozitiv, de- 

> cât atunci, când ea va fi recunoscută de acesta; 
dar, pentru ca să fie recunoscută de dreptul po- 

zitiv, trebue să aibe organe. 
Lucrul se vede în mod evident la fundaţiuni, 

unde în zadar ar există o voinţă a fundatorului, 
dacă nu s'ar înființă organele prin care voinţa lui 
să fie pusă în practică, să devină efectivă. Ce ar 
li o fundaţie, în care nu ar există nici o adminis- 
traţie, nici un organ care s'o administreze? Nici nu 
sar puteă, înţelege. Iată cum organul este într'ade- 
văr un element foarte important în concepția ju- 
ridică a personalităţei. | 

„Dar nici organul nu explică de sigur singur per- 
sonalitatea juridică. Organul este o manifestare 
externă, fără îndoială necesară, a personalităţei ju- 
ridice. Dar nu e suficient spre a explică, personali- 
tatea, juridică, care nu este o realitate de ordin ma- 
terial sau psihologie, cum sunt organele. 

Printre autorii francezi, Boistel, fostul profesor de filozofie a dreptului la facultatea de drept din Paris, în lucrarea sa interesantă din mai multe puncfe de vedere, intitulată: „La  philosophie du droit“, discută această teorie şi a ajuns la o concepție care e aproape de âdevăr. EI crede, că personali.
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tatea stă într'o activitate rațională. Aceasta este 

evident, și am arătat-o. 

Nu poate să fie personalitale, de cât acolo unde 
cristă o aclivitate vaţională, care se atribue unei 
enlilăți logice, pe care o numim personalitate. Nu 
poate să existe un om cu personalitate, de cât în- 
trucât i se atribue o activitate rațională. De aceea 
atribuim persoanelor fizice personalitatea, juridică, 
entiu că le atribuim o activitate raţională. De 
asemenea de ce atribuim personalităţilor colective 
personalitatea, juridică? Pentrucă prin organele so- 
ciule, prin care se manifestă, se exteriorizează 
6 activilole raţională. Nu poate să fie vorba 
de conşiiință juridică, de acte juridice, de 
responsabilităţi în sens larg al cuvânţiului, 
de cât acolo unde ne aflăm în faţa, unei ac- 
tivităţi raționale. Un lucru, un fenomen natural, o 
grindină care cade, o inundație care se întâmplă, 
nu are activitate raţională şi ea atare nu putem 
să-i atribuim o personalitate juridică, 

Dacă un fenomen material, dacă un fenomen 
care nu implică o activitaţe rațională, joacă totuşi 
Mean rol în drept, nu-l joacă de cât numai la, lu. 
mina unei activităţi raţionale. Iată de pildă 
grindina care cade asupra unei recolte şi o distruge, Este un fapt material, dar nu poate 
să fie un act juridic. EI devine. însă interesant . 
pentr drept numai într'o anumită ipoteză, din- 
tr un anumit punct; de vedere, când cu prilejul lui â intervenit un act raţional. De pildă dacă, proprie-
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tarul a asigurat la o societate recolta sa în contra 
grindinei, atunci faptul material devine interesant 
din puneti de vedere juridic. Dar dacă nu-l raportăm 
la o activitate rațională, nu are nici o semnificaţie 
în drept. | 

Iată cum în realitate nu putem să atribuim per- 
sonalitatea juridică, de cât unei activităţi raționale, 
pentrucă, numai când e vorba de o activitate raţi- 
onală, ne putem află în faţa unei serii de acte, pe 
care le putem numi acte Juridice, adică acte cari 
să producă efecte juridice. Aceste efeote juridice 
sunt creaţiunea, unor drepturi şi obligaţiuni, ceeace 
constitue într'un înţeles larg responsabilitatea. 

Putem chiar afirmă, după cum se va vedeă şi 
din desvoltările ulterioare, că nici nu se poate con- 
cepe ideia unei responsabilităţi, fără un act raţi- 
onal, fără o activitate rațională. Unui fenomen ma- 
terial nu se poate atribui o responsabilitate şi nici 
unui fenomen psihologie. De aceea, ca aplicaţiune 
juridică în dreptul penal, nu se socotese respon- 
sabili acei cari nu au activitate raţională. 

Activitatea raţională nu trebue numai de cât 
să fie chiar a persoanei fizice, care se confundă cu 
personalitatea, juridică. De pildă în cazul unui mi- nor sau al unui interzis: un copil sau un nebun nu au o activitate rațională, ci numai tutorele lor. Dar această activitate, printa”o operaţiune juridică li se impută lor, li se atribue lor. Prin urmare—şi a- ceasta trebue relevat—nu trebue să confundăm ac- tivitatea, fizică cu activitatea, juridică. Activitatea
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fizică poate fi a, unei alte persoane, de câţ, aceea 
căreia i se atribue din punct de vedere juridice. 
Aceasta se vede în mod evident la personalilăţile 
colective, unde 'organele, constituite prin anume 
persoane fizice, lucrează pentru acele personalităţi 
colective, şi au astfel o activitate rațională pentru 
personalităţile respective, Administraţorii unei so- 
cietăţi lucrează nu pentru sine, ci pentru societatea 
respectivă; administratorul unei fundaţiuni nu lu- 
crează în nume propriu, ci pentru fundaţiunea res- 
pectivă, 

| 
Această disjoneţiune între activitatea fizică şi 

activitatea raţională privită din punct de vedere 
juridic, duce la adevărata, soluţiune a problemei, 
care a fost desvoltată cu mulț brio, în această 
privinţă de o anume școală germană, urmată şi de şeoala, italiană în mare parte. 

Unul dintre cei mai caracteristici reprezentaţi ai acestei soluţiuni, este marele Jurisconsult german 
Jelinek, care cu o cultură într'adevăr superioară, a ştiut să precizeze asttel caracteristica punctului de vedere jnridic 3), 

Punctul de vedere juridic este —- cum zice el — întebuințând cuvintele marelui cugetător Kant şi îmbrăţișând în această, privinţă, concepţiunea, aces- tuia, punctul de vedere practic spre deosebire de Wunctul de vedere - teoretie.. Este vorba de deosebirea între cunoașterea unei realități printr'o 
= 

1) Lut moderne et son droit, te, fe, 1911, Cartea Î, cap. VI,
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constatare a, existenței ei şi cunoaşterea unei apre- 
cieri a faptelor unei persoane. Dreptul nu se pre- 
ocupă să descopere realităţi materiale sau psiho- 
logice, cum face știința naturei, cum face psiho- 
logia, care şi ea, descopere realităţi în conștiințe 
individuale şi colective, cum face şi sociologia; 
dreptul caută. să descopere nu realităţi, ci aprecieri, 
imputări. Dreptul porneşte dela o realitate, dar ope- 
rațiunea pur juridică stă într'o apreciere. 

Pornim dela o realitate, când constatăm că A, 
şi-a însușit un lucru dela B, dar fenomenul pur 
juridic stă în aceea că spunem, că și l-a însuşit pe 
nedrept, că este vorba de un furt. Ce constatăm 
noi ca realitate? Constatăm că A a luaţ un lucru 
dela B, dar aceasta, se poate întâmplă, fie pe drept, 
fie pe nedrept. Aprecierea pe care o adăogăm cu 
râţiunea, că acest act esta drept sau nedrept, este 
o apreciere juridică, este un act de pură judecată, 
care se suprapune peste constatarea. realităţei ex- 
terne. Constatăm, că A, a luat un lucru dela B, 
adăugăm cu mintea, că e un fapt nedrept. Această 
apreciere pe care noi o adăugăm este fenomenul pur 
juridic. Ea nu se obţine prin pure constatări ale 
simţurilor, ca, fenomenele celorlalte științe; ea, este. de acelaş gen cu aprecierea, logică pe care o facem când zicem, după ce am constatat cevă, că este ade- vărat sau nu. Este normativă, şi de aceea se şi 
aia PE ca şi morala și logica, sunt ştiinţe 

Activitatea aceasta, prin care noi atribuira o apre-
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ciere unui fapt real al unei. persoane umane, pe 
care lam constatat în afară, este o activitaţe pur 
rațională, De aceea. punctul de vedere al dreptului, 
care se referă, prin aprecieri raționale, la activi. 
tatea constatată a oamenilor, este cu totul altul, 
de cât punctul de vedere a] ştiinţelor exacte, când 
constată această, activitate a oamenilor. Ştiinţele 
externe constată ce fac oamenii; dreptul—ca Şi mo- 
rala de altfel — apreciază dacă faptul este ori nu conform unei norme obligatorii, ceeace este cu 
totul altă operaţiune, 

Deosebirea, pe care o face altfel Jellinek şi care a rămas pentru toţi aceia, care cunosc această ches- tiune, este definiţivă, 
De aci rezultă, că realitatea, personalităței juri- dice nu poate fi, — Cum o caută atâţi autori despre care am vorbit,—în cercetarea, vte-unei realităţi ex. terne ori psihologice, ci trebue căutată într'o ope- rațiune a minţii, care crează prin acte de cugetare 0 existență logică, Această existență are o însem- nătate nețărmurită, Este o realitațe electivă după Cum realitate este că: 2+9 =4, după cum reali- tate este şi Principiul logic al contradicțiunei, AA. Ca concluziune din toate aceste desbateri, trebue 

* în general mai fae o e 
955. Biblioteca Universitară.— VII, — 9
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cotind societatea şi individul ca, două realități dis- 

tincte. S'a putut la un moment dat, în forma pri- 
mitivă a sociologiei, să se socotească, că individul 
se opune societăţei, dar astăzi, după cum am mai 
arătat, nu se poate susține aceasta. Fiecare feno- 
men social face parte integrantă din individuali- 
tatea fiecăruia dintre noi. Sufletul nostru este o ţe- 
sătură de fenomene sociale de o complexitate extra- 
ordinară; personalitatea, fiecăruia dintre noi, nu este 
de cât punctul de interferență al unei multitudini 
indefinite de cercuri sociale: Tot ce avem în noi 
este social şi dacă, căutăm fenomenele sociale, le 
găsim în ultimă analiză tot în noi, Nu există o deo- 
sebire tianşată între indivizi şi societate. A. spune atuuci, că personalitatea se reduce fie la individ, fie 
la fenomenul social, exclusiv unul de altul, este o 
eroare, în care nu trebue să cădem. Punctul de 
vedere din care trebue să studiem chestiunea, trebue 
să fie deci cu totul altul. 

Un alt autor german, marele proteșor dela Viena 
Nelsen'), precizând punctul de vedere al lui Jelli- 
nek ajunge să spună,—şi aci stă adevărul, —că din 
punct de vedere juridice personalitatea, nu este de cât 
un punct ideal de convergenţă a unei serii de norme 
juridice. Ce însemnează aceasta? Dacă individul A 
are personalitate juridică, este că o serie de norme 
juridice, de reguli juridice se aplică lui. Toate aceste 

  

1) dllgemeine Staatalehre, 1925,
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norme nici nu se pot explică, dacă nu le atribuim lui. 
Ele converg în mod ideal spre un punct, cum ar 
îi un punet matematic, pe care îl numim personali- 
tatea juridică, Inţelegem astfel în ce sens personali- 
tatea juridică are o naţură pur logică. Tot asemenea 
în personalităţile colective şi la fundaţiuni, este cert 
că ue aflăm în faţa unei serii de norme, de reguli 
juridice, cari converg, se cristalizează, în jurul 
unui punct ideal spre cari tind, căruia se atribue şi 
care constitue personalitatea, 

Analiza, lui Kelsen este extrem de interesantă, şi 
fină. Este adevăratul savanţ care a reușit să facă 
un asemenea studiu, degajând încă mai departe 
concepția lui Jelinek. Nu putem să înţelegem 
personalitatea, juridică, alttel de câ ca un punct de convergență a, unor norme juridice, 

La lumina acestor explicaţiuni apare şi mai in- teresantă, deși nu destul de adâncită, concepţia, unor 
alți autori, ca de pildă Hauriou, care face din in- stituțiune un centru împrejurul căruia se eristali- zează norma juridică, Aci stă fundamenţul întregei 
lui teorii despre dreptul public, în specia] explica. (iunile, pe cari le dă asttel despre personalitatea ju Tidică. Hauriou a căutaţ să dea explicaţiunea, sa din punct de vedere sociologic, ceeace e foarte intere- sant. E] arată cum normele juridice, în evoluțiunea . dreptului se adună cu încetul între ele, se leagă, Cn Sar adună firele de fier în jural unui punct
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magnetic, se strâng într'un sistem şi când acel sis- 
tem s'a organizat, ne aflăm în taţa unei instituţiuni 
juridice, unei personalităţi juridice cu organele ei 
cu tot. | 

„In ori ce caz însă, din punct de vedere pur ju- 
ridic, nici nu se poate concepe personalitatea de 
cât ca un punct logie de convergenţă al tenden- 
țelor juridice, reprezentate prin drepturile și obli- 
găţiunile care i se atribue?). 

Saleilles a enunțat de altfel la un moment dat 
această concepţiune aproape întocmai: sa per- 
msonnalit est une râalit€, mais une rsalits juri- 
„dique... Ce n'est pas comme un tre puremeut 
„naturel... La ralită juridique implique un rapport 
„qui s'tablit entre une râalite extâricure et une 
„conception de Vesprit, une conception intellec- 
„tuelle et doctinale... Lorsqu'il sagit de lois de 
„lordre juridique, ces rapports, c'est la consciânce 
„juridique qui les 6tablit; on ne les trouve pas 
„dans la nature. C'est l'esprit qui les crâe, non pas 
„arbitrairement, mais sous influence des donntes 
-Primordiales de la raison... Quoi qu'il en soit, ce 
„n'est pas moins lui qui soiles crâe ă lui mâme. La 
„nature, mâme organique, ne crte pas d'âtres qui, 
„par eux-m&mes, entrent en relation avec le droit. 
„Cette relation est, avant tout, une creation de 
„l'esprit ”“, 
  

  

1) UIL-I-B-s; MI-L, 
?) De la personnalită juridigue, 1910, pg. 567.
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2. Personalitatea morală şi personalitatea 
| juridică 

Ata expus teoriile cari s'au emis în jurul naturei personalităței — juridice, înfățișând -una dintre problemele cele mai importante din întregul drept. 
Ca consecință a, celor spuse putem să emitem ideia, că personalitatea juridică ave. o realitate ideală, logică, și nu una malerială sau psihologică, întoc= mai ca toale realitățile de drept. Ar fi 

de altfel ca personalitatea juridică. care este una dintre realităţile, cele mai de seamă, ale dreptului să fie de altă natură de cât celelalte realități juri- dice. In jurul unui punct; central, pe care.] numim personalitate juridică, fie că e vorba de persoane fizice, de persoane colective, de servicii publice personificate, san de fundaţiuni, se sistemaţi- 
pturi şi obligaţiuni. Acest 

fost curios 

punct ideal, constitue însăși A Personalităței juridice. Personalitatea juridică însă se cristalizează astfel împrejurul unui punct central de altă natură de cât cea. juri cea” juridică și pe care q] Dumim personali. tatea morală, 
| n explicat pe scurt în ce consistă această per- ombiate. Am arătat că dacă se atribi itate juridică fiecă 

age pete:
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fiecare dintre noi suntem o personalitate morală, 
adică capabilă să urmărim anumite scopuri morale 

„ în viaţa noastră. Indată ce această capacitate de a 
urmări realizarea, unor idealuri morale dispare. 
dispare și orice sens pus întrebărei dacă există o 
personalitate juridică. Am arătat cum din cauza 
aceasta nici nu se poate pune problema faţă de 
un fenomen natural. Aci ne aflăm în faţa unui 

“joc orb de forţe materiale, iar nu în faţa unei 
activităţi raționale, care urmăreşte un ideal moral; 
căci orice activitate raţională, cu sau fără voie, îşi 
face o concepţie despre viaţă și îşi urmăreşte idea- 
lul moral așă cum îl înțelege. Intru cât avem o 
asemenea activitate morală în sensul tendenței ra- 
ționale de a urmări realizarea unui ideal pe care 
fiecare şi-l face despre lume, într'atât avem o 
personalitate. morală. 

In jurul acestei personalităţi morale, crește şi se 
formează personalitatea juridică. Nu se poate con- 
cepe o. personalitate juridică, decât altoită pe o 
personalitate morală. Un om complet; izolat are şi el 
o personalitate morală, ca, ființă raţională. Dar întru 
cât nu intră în contact cu nici un alt om, nu este 
încă personalitate juridică. Indată ce omul intră 
în viața socială, în contact, fie cât de depărtat cu 
alte personalităţi de acelaş fel, morale, prin acţi- 
unea sa externă și prin efectele, pe care actele sale 
le pot aveă asupra celorlalte personalităţi, întru 
cât; încep să nască obligaţiuni şi drepturi, întru atât
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prin urmare apare ideia unei. personalități juri- 
dice, a 

De aceea am mai spus, că relațiunea juridică nu 

poate să existe de cât între două personalități. 

Numele de personalitate morală şi persoană morală 
care se dă obişnuit în drept personalităţilor juri- 

dice care nu sunt: persoane fizice, nu este 
un nurae exact potrivit din punct de vedere ştiin- 
țific, deși este numele curent în drept: Personali- 

tatea morală este distinctă, întradevăr, de perso- 
nalitatea juridică care se construeşte pe baza ei. 

O personalitate morală se manifestă astfel în 
contact cu celelalte prin personalitatea juridică. 

Se aduce acestei concepțiuni o mare obiecţiune; 
ea a fost adusă în deosebi de marele jurisconsult 

Jhering. Ar există anume personalităţi juridice cari 
nu au la bază o personalitate morală şi acestea ar fi 
copiii, nebunii și, a mai adăugat în urmă, funda- 
țiunile. Un copil nu judecă, un copil nou născut nu 

are nici o activitate rațională: putem chiar să spu- 

'nem, că nu se deosibeşte mult de un animal. Cu 

toate acestea copilul are o personalitate juridică. 

Am puteă să adăugăm spre a exemplifică în mod 
și mai plastic obiecțiunea lui Jhering, că copilul 

conceput; este în anumite cazuri o personalitate ju- 
ridică, căci există în drept principiul „infans con- 

ceptus pro nato habetur qugties de ejus commo- 

dis agitur“. 

Greşeala pe care o face Jhering este de a. con- 

fundă, personalitatea fizică sau psihologică cu per-
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sonalitatea, juridică'). Am arătat, şi istoria dreptu. 
lui o dovedeşte cu prisosinţă, că a existat în drept 
instituţiunea sclavajului. Sclavii aveau, şi au încă în 
ţările unde mai există astăzi această instituţiune, o 
personalitate morală, şi totuşi nu au personalitate 
juridică. Faptul acesta, dovedeşte stiziunea, între 
punetul de vedere al personalităţii juridice şi acela 
al personalităței morale. “ 

Aceasta înseamnă, că punctul de vedere al drep- 
tului este cu totul specific, | 

Am arătat, că persoana juridică întemeindu-se 
ca o condiţiune pe persoana, morală, este o reali- 
tate pur raţională care se atribue printr'o conver- 
genţă de norme juridice, de drepturi şi obligaţiuni, 
unei realităţi juridice ideale. 
„Ce se întâmplă însă cu copilul? Legislaţiunile 
existente atribue copilului drepturi şi obligaţiuni. 
De ce? i “ 

Conştiinţa juridică a societăţilor civilizate soco- 
teşte, că copilul este un germene viitor de activi- 
late raţională. Ceeace se ocrofește în copilul nou 
născut și în foetus, întrucât este personalitate, nu 
este ceeace în timpul dinainte de naştere ni se pre- 
zentă ca personalitate juridică Şi nici în clipa de 
activitate imediat după naştere, când de abiă are 
licăriri de conștiință; ceeace se ocroteşte este în- 

  

, 2 Jhering adaugă: »ă spune că legea respectă în înfans „ŞI în dement posibilitatea capacităței lor viitoare de a vroi, „nu ar fi de cât. o încercare tristă și de nesusținut, (Geist des râmischen teechis, tr. fr., vol. IV, pg. 319). -
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treaga lui desvoltare viitoare de om, om care odată 

are să fie o personalitate morală, Din acel germene 
se poate chiar produce odată un genin moral sau 
știinţifio, | a Faptul, pe care-l relevă Jhering ca o obiecţiune, 
este astfel din contră un argument decisiv în fa- 
vearea tezei noastre, Se vede întradevăr din e- 
xomplul dat, că personalitatea juridică creşte, se for. 
mează și se construeşte nu pe un organism fizic sau 
psihologic, dar pe un organism moral, faptul moral stă tocmai în posibilitatea, lui de a se desvoltă odată. 
Printr'aceasta înţelegem tocmai natura logică, ide- 
2, pur rațională, a personalităței morale şi deci 

3 Personalităței juridice, care se grefează pe dânsa. 
Interzisul, nebunul, are de asemenea, 0 perzo- nalitate juridică, în dreptul nostru, pentrucă ori cât ar fi lipsit de conștiință la un momenţ dat, repre: zentă o întreagă desfășurare de activitate morală în trecut, care a, putut să fie bună sau Tea, dar a existat; formal e] reprezentă pentru concepțiunea noastră, în conștiința noastră civilizată, şi o posi- bilitate în viitor, 
Tot asemenea, de ce societatea noastră nu consi. der amimalele ca, personalităţi juridice? Pentrucă Du le consideră personalităţi morale, 

rent ponfnnăă realitatea psihologică ca 
dență, o si ale dee 9 simplă 1 N postbilitate de desfășurare, 

osibilitatea desf 
st dreptul, este p 
acțiuni morale, căci, dacă dreptul, 

en. 
Cecace oero- 

Şurărei unei 
din contra, ar
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ocroti posibilitatea unei activităţi imorale, ax cădeă 
în neant, i-ar lipsi fundamentul. Este evident de 
la sine, că dreptul nu poate să aibă drept ţintă con- 
sfinţirea unei activităţi imorale. 

Ia fundaţiuni de asemenea dreptul nu consi- 
deră, dacă există în timp neîncetat o voinţă, care 
să se manifeste din punct de vedere fiziologic sau 
psihologic. Este indiferent pentru drept, dacă tes- 
tatorul, care a înființat o fundaţiune, trăeşte sau 
nu mai există. Activitatea lui raţională, se mani- 
festă încă după moartea lui. In termeni vulgari se 
spune că voinţa lui trăeşte şi după moarte. Este 
evident, că ne aflăm în faţa, unei activități raţio- 
nale, adică o activitate, care presupune posibili- 
tatea unor realizări morale şi numai de aceea le- 
gislaţiunea, consfinţeşte în anumite cazuri exis- 
tenţa fundaţiunilor. 

Dar nu este suficient să existe numai o posibi- 
litate de acest fel, ideală şi logică, de realizări mo- 
rale; pentrucă atunci ne-am agită în lumea logicei 
Și nu în lumea realităţei, ne-am agită într'un fel 
de lume matematică, abstractă care nu este lumea 
dreptului. Pe această lume morală se reazimă apre- 
cierea juridică, dar ea, trebue să se manifeste în 
mod palpabil, concret, pentrucă dreptul nu regula- mentează de cât activitatea externă a oamenilor între ei, o activitate concretă. De aceea nu este şi nu poate fi suficient pentru existența personalităţi 
juridice numai existenţa, acestei personalităţi mo- 
rale, ea trebue să se manifeste în mo armonic în
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afară, trebue să poată, să se realizeze prin 0r- 

gane. 

Intrucâţ nu există organe materiale de mani- 

festare, întru atât, nu ne aflăm în faţa unei pergo- 

nalităţi juridice, ci numai în fața unei abstrac- 

țiuni raționale. 

Tocmai aceasta, se întâmplă însă în cazul citat 

de Jhering. Când e vorba de infans, de copil, de 

minor, de nebun, de interzis, există organe care 

manifestă din punct de vedere material, o voinţă 

în numele aceluia pe care aceste organe îl repre- 

zentă. Fără aceste organe nici nu am puteă să con- 

cepem personalitatea juridică. Jhering, confundă 

organul, ca, realitate fizică, cu ceeace el reprezentă, 

cu personalitatea morală a, celui reprezentat, ceeace 

este cu totul deosebit. 

Tot asemenea în materie. de personalităţi colee- 

tive, în zadar sar adună societarii şi ar fundă o 

societate, manifestându-și numai o intențiune co- 

Toună, dacă nu crează organe, cari să conducă so- 

cietatea. Dacă asemenea organe nu există, nici so- 

cietatea nu poate să existe. | 

In materie de drept public, statul nu apare —câ 

să luăm exemplul cel mai caracteristic al persona- 

lităţilor în materie de drept publie — de cât în clipa 

când are organe prin care se manifestă în mod efec- 

tiv în viaţa socială. Fără organe ne aflăm în faţa 

unui neant juridic, în fata unei simple speculaţiuni 

logice, dar rostul lor juridic stă într'aceia, că dăm 

o anumită interpretare logică aetivităţei lor şi o
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atribuim unei personalități juridice, alta, de c4 
personalitatea fizică a camenilor, cari constituese 
acele organe. 

Tot asemenea o fundaţiune, dacă nu ar există 
organe cari să o administreze şi să pună în prac- 
tică voinţa, fundatorului, nu ar puteă să însemneze 
nimic din punct de vedere juridic. 

Greșeala pe care o face Jhering este așă dar 
aceeași, pe care o fac mulţi autori în această pri- vință, de a nu vedea ceeace astăzi teoria dreptului 
a degajat, credem, în mod definitiv, că personali- 
tatea juridică are o altă natură de cât personalita- tea fizică sau psihologică a fiecăruia, dintre noi. De altfel modul de raționare istoric pe care-l face Jhering şi care în atâtea, privinţe este extrem de interesant, este greşit, dacă se duce până la ul- tima, lui consequenţă. Nu se poate apreciă o pro- blemiă ca aceia pe cate ar pus-o cu prilejul perso- nalităţei juridice, cercetând numai faptele istorice cum au fost şi cum sunţ, Dreptul după cum am arătat este o știință normativă, de apreciere, nu este numai o ştiinţă de constatare. In ştiinţele de constatare orice realitate constatată care contrazice o lege, face să cadă legea însăşi. 
Dacă zoologia a, formulat o lege că toate lebe- dele sunt albe, este suficient, cum se spune în trac-
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întrun singur caz, controlat cu evidență că 

apa nu este produsă de oxigen și hidrogen, pentru 

că întreaga lege astfel enunțată să se nărue.. 

In drept nu avem a face numai cu constatări. 
Constatările sunt numai punete iniţiale ale raţio- 

namentului juridic, dar nu constituese însăși esența 
lui. In drept avem aface cu aprecieri, dacă o ac- 

iune este sau nu justă. De aceca a obiectă în contra 
unei teorii, cum face Jhering, că au existat și există 

iustituțiuni la un moment dat, care contrazie 
această teorie, nu este a face un raţionament con- 

cludent, ci este a confundă ştiinţele de constatare 
cu științele normative de apreciere. Erori istorice 
în drept se întâmplă mereu. A alirmă, că faptele 

istorice stau la baza concepțiunei juridice, este a 

îuchegă dreptul într'o eternă cristalizare, a-l adânci 
într'o moarte perpetuă. 

Dacă am puteă luă în serios o asemenea metodă, 

atunci nu am fi putut nici măcar trece de concep- 

țiunea antică și medievală a selavajului. Selavajul 
este și a fost o instituţiune. Una, este să constatăm, 
că o instituţie există, alta este să constatăm, 
dacă este dreaptă sau nu, şi conștiința modernă 
cendamnă, sclavajul ca. o înstituţiune nedreaptă. 

Aci găsim adevărata, metodă a dreptului. In zadar 

am constată că a existat sclavajul: din această con- 

statare nu putem scoate norme eterne juridice. 
Existenţa sclavajului ar duce la ideia, că nu toţi 

oamenii sunt personalităţi juridice şi această, con- 
tecință ar trebui să se impună pentru ori ce teorie
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generală a dreptului, dacă într'adevăr faptele isto- 
rice constatate joacă acelaș rol în drept pe care-l 
joacă în ştiinţele despre natură. Totuşi ne dăm per- 
fect seama, că înlăturăm astăzi în drept cu cea mai 
mare uşurinţă faptul istoric al sclavajului, pentrucă 
ne întemeem pe ceeace este caracteristic dreptului, 
conștiința dreptului, iar nu pe constatări 'externe. 

Ceeace este, evident, în exemplul acesta a] sclava- 
jului, o eroare istorică din punct de vedere juridic, 
poate să fie şi în alte instituţiuni. De unde putem 
noi şti că în cazurile citate de  Jhering, ca 
exemple, nu există poate astăzi erori în spi- 
ritul nostru, cum au existat atâtea veacuri 
în ceeace privește instituțiunea, sclaviei? De unde 
şlim noi dacă peste sute de ani, în conştiinţa foarte 
rafinată moralmente a societăei viitoare, nu se va atribui, poate, şi unor animale desvoltate sufletește, 
personalitatea juridică? Astăzi conștiința obişnuită 
a societăţei refuză a le-o da, dar aceasta nu atinge 
cu nimic concepția generală despre personalitate. 
Da unde putem ști noi, deşi e puţin probabil, că 
la un moment dat, poate, muribundul, întrucăt nu 
mai poale să-şi nunifeste voinţa, va mai fi con- 
siderat ca personalitate juridică? Se va stabili 
poate în acest sens într'o legislaţie viitoare o moarte juridică, deosebită de moartea fizică. Ştim noi ce direcţiune poate să ia în viitorul istorie ştiinţa și tehnica juridică în soluțiunile ei? In asemenea probleme, adevărata soluţiune nu trebue căutată numai în constatarea faptelor, cari,
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evident, sunt de un extrem interes, pentrucă dela 

ele trebue să pornim, ci în aprecierea lor, care re- 

mită dintro analiză juridică, adică normativă, cât 

mai amănunţită, 

Noi am căutat să aplicăm această metodă în 

analiza pe care o facem a personalităţei juridice. 
Fapt este aşă dar, că personalitatea, juridică nu se 

poate construi, de cât pe baza unei realităţi mo- 

rale, care este personalitatea, morală. Este adevărat, 

că personalitatea morală trebue și ea, să se mani- 

feste în afară, să se manifeste în mod fizic şi psi- 

hologie prin organe; dar adevăratul fundament al 

personalităţei juridice. este personalitatea morală. 

Aceasta nu înseamnă, evident, că ori unde ar 

există o personalitate morală, trebue să existe în 

drept şi o personalitate juridică și istoria dreptului 

ne-o dovedeşte, 

Statul, ca reprezentant al conştiinţei juridice în 

fiecare epocă îşi rezervă dreptul să aleagă perso- 

nalitățile morale pe cari le învesteşte cu o perso- 

nalitate juridică. 

Trebue să mărturisim, şi poate că aceasta, va, îi 
soluțiunea viitorului, că tendenţa generală este de 

a se învesti ori unde se găsește personalitatea, mo- 

rală cu o personalitate juridică, fără dificultăți 

de forme de drept şi dela sine, rămânând ca în 

urmă activitatea personalităței juridice să fie con- 
irolată, să fie apreciată, în legătură cu interesele 

generale şi să i se aplice sancţiuni întocmai ca și 
personalităţilor fizice, în aşă fel în cât să se evite
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ori ce activitate primejdioasă pentru comunitatea 
respectivă. 

Căci, ceeace a contribuit, în special la început 
după Revoluţiunea franceză să se restrângă cât mai 
mult dreptul personalităţilor morale de a se ma- 
nifestă ca personalităţi juridice, a fost teama, ca 
personalităţile colective şi fundaţiunile să nu re- 
prezente o excrescenţă de așă vigoare, în cât la un 
“moment dat să amenințe interesele generale și chiar 
statul în existența, lui. Revoluţiunea, franceză a nimicit dintr'o dată toate personalităţile juridice 
de drept privat şi chiar parte din cele de drept 
public care existau înaintea ei, ca breslele, corpo- 
'raţiunile, şi a introdus ceeace se cheamă individu- 
alismul ei. A pulverizat dintr:o dată întreaga soeie- 
tate întrun număr de personalităţi juridice, câte 
personalităţi 'fizice compun societatea, a interzis până chiar şi asociaţiunile. | 

A trebuit apoi o lungă evoluţiune a, ştiinţei până 
să se constate că într'adevăr concepţiunea, Revo- luţiunei franceze este o eroare, că omul, ca individ, este mai mult o abstracţie de cât omul social, decât grupurile sociale. Și realitatea de toate zilele, în viaţa practică, s'a manifestat chiar din jumătatea întâiu a veacului a] XIX-lea, cu atâta putere din partea personalităţilor colective, în cât, încetul cu încetul s'a introdus şi dreptul de asociaţiune şi s'a legiferat într'o mare măsură dreptul de a se acordă personalitatea, juridică, - Astăzi încă personali- tatea : juridică este supusă în Franţa unui re-
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gim restrictiv, cum este şi la noi, regim care la 
noi a fost în parte atenuat prin ultima lege a per- 
soanelor morale; iar în Germania şi în țările per- 
manice, unde influenţa, Revoluţiei franceze s'a sin:- 
țit mai puţin și unde s'au promulgat noi coduri ci- 
vile, rezultatul unei elaborări puse la punct cu 
noile concepţiuni ale ştiinţei, s'a dat o mult mai 
mare libertate de existenţă, personalităţilor mo- 
rale, cari se manifestă ca personalităţi juridice, 

Nu credem însă, că sar puteă astăzi ca sceietatea 
să se dezintereseze complet de regulamentarea, per” 
sonalităților juridice pentru că ele ar puteă încă la 
un moment dat să fie o primejdie pentru siguranța 
însăși a statului, 

3. Libertatea personalităţei juridice 

Toate expunerile pe cari le-am făcut, dovedesc 
că personalitatea, juridică, este exact de aceeaşi na- 
tură logică, ca, şi toate celelalte realităţi juridice. 

upă ce am arătaţ în ce consistă personalitatea, 
să vedem acum în ce consistă, libertatea, juridică, 
care constitue esenţa ei. 

2) Nu se poate concepe dreptul fără ideia 
de libertate 

De ce nu atribuim acţiuni juridice, 
obligaţiuni. 
Pentrucă co 

drepturi şi 
responsabilităţi, fenomenelor naturei? 
nștiinţa noastră juridică ne spune, că ne allăm în faţa unor forţe oarbe. Unde, începe feno- 

215 — Bibliuteca Universitară. — VII, — 40
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menul juridic? Acolo unde forţele în joc nu mai 
sunt , mecanice, unde începe să existe libertatea. 
Consecințele la care ar duce o altă concepţiune sunt 
direct ruinătoare pentru întregul drept. 

Să luăm dreptul privat. Se poate concepe un 
contract spre pildă, dacă voinţa părților nu a fost 
liberă? Un contract făcut de un animal nu este un 
contract. Un contract nu s'ar puteă concepe făcut 
de forțele naturei. Inţelesul primordial al ideii de 
contract vine în contrazicere cu afirmațţiunea că 
ar puteă să-l creeze o altă forță, de cât o energie 
liberă. 

Ba mai mult, chiar voința omenească, întrucât 
nu ar fi liberă, de ex. omul ar fi într'un acces de 
nebunie, nu poate produce efectul juridic; încheerea 
unui contract nefiind liberă, partea nu poate să 
asume nici drepturi nici obligaţiuni. 

Tot asemenea în materie de responsabilitate fie 
civilă, fie penală, o personalitate care nu este liberă 
poate să fie pedepsită? Putem oare pedepsi forţele 
naturei? Putem pedepsi un animal? Putem pedepsi 
un om pentru un fapt, pe care l-a făcut cu desă- 
vârşită lipsă de libertate, adică de voinţă? Ce s'ar 
zice de o condamnare penală care ar lovi pe cinevă 
cu o pedeapsă gravă pentru un acţ pe care l-a făcut 
în desăvârșită lipsă de libertate de voință? Ar fi, evident, o monstruozitate; ar veni în contradicţie 
directă; cu însăşi ideia pe care ne o tacem despre 
drept. 

Dreptul presupune libertate. ot asemenea în
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dreptul public, toate progresele dreptului public 

stau în afirmaţiunea, ideii de libertate. 

Ca este democraţia, de cât afirmaţiunea liber- 

tății și ea îşi are originile moderne, dacă nu cele 
antice, în teoria contractului social, care este inte- 
tesantă de relevat, pentrucă pune în această 
privință accentul tocmai pe ideia de liber- 
fate. Dacă democraţia se opune autocrației este 
pentrucă instaurează, libertatea politică a cetăţeni- 
lor și de aceea, tot progresul dreptului public tinde 
tocmai spre această libertate. 

Libertatea este fundamentul dreptului. Fără 
libertate nici nu am puteă să înţelegem, că este 
vorba de drept, ne aflăm în faţa unei simple rela- 
țiuni de forţe care nu este obiect al dreptului. 

Spre a. pune problema, dacă o faptă a, cuiva este 
dreaptă sau nedreaptă trebue mai întâiu să punem 
postulatul că acel cinevă a fost liber când a făcut-o. 
Dacă nu a fost liber, atunci orice problemă de drept 
dispare şi apare numai o problemă, științifică, alta 
de cât a, dreptului. 

Libertatea este în felul acesta un postulat sub- 
înţeles în orice problemă de drept. Dreptul fără 

libertate este o contradicţie, este o enunţare fără, 
înţeles, 

b) Determinism şi libertate 

Se va, spune însă, și cu drept cuvânt: dacă 
întreaga știință despre natură, toate științele exacte, 
ne arață, că fenomenele naturei sunt supuse unui
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determinism, că se petrec conform unui mecanism 
orb, în care ideia de libertate nu are nici un acces, 

ba chiar şi fenomenele psihologice se leagă tot 
astfel între ele și nu poate să existe fenomen fără 
cauză, atunci nici nu se poate pune ştiinţificeşte 
problema existenţei unei libertăţi. 

Pentru moment, atragem numai atenţiunea, că 
dacă analizăm ce este determinismul pentru a în- 
țelege ce este libertatea, vom observă, că determi- 
nismul este o concepţiune conform. căreia nu există 
fenomen fără cauza care-l produce în mod integral: 
este însă el un fapt sau o concepţiune a minţii 
noastre? - 

Determinismul este un postulat, nu un fapt. Am 
putut să constatăm în experienţa noastră şi în ex- 
periența, știinţitică a omenirei, că fiecare fenomen 
este produs de o cauză, dar faptul, că am constatat 
de nenumărate ori lucrul acesta, nu poate să ne 
indrituiască la afirmarea cu absolută certitudine, 
că în toate cazurile vom găsi o cauză a oricărui fe- 
nomen dat. 

Această absolută certitudine pe care o avem, nu 
este fructul experienţei. Experienţa ne poate da o 
probabilitate, dar nu o absolută certitudine. Și totuşi 
întreaga știință se bazează pe această absolută cer- 
titudine. 

Știința face cercetări tocmai în vederea găsirei 
cauzelor fenomemelor. Știința presupune prin urmare 
a priori, adică înainte de ori ce pas al său, ca un 
postulat, că orice fenomen trebue să aibă o cauză su-
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ficientă şi apoi cercetează până o găseşte. Câte odată, 
oaflă, câte odată nu, dacă nu o găseşte rămâne însă 
cu credința, că odată va, puteă fi găsită. Pentru ce? 
Pentrucă ideia determinismului, a cauzalităţii, care 
trebue să producă şi să explice toate fenomenele 
vaturei, este postulatul aflat dela, început la baza 
stinţei. Nu este însă un fapt real constatat. 
Siinţa porneşte dela, această idee că trebue să 
existe pentru ori și ce fenomen, o cauză suficientă, 
apoi cerceteazză și caută această cauză; uneori o 
săseşte, alteori nu. Punctul de vedere al determi- 
nismului științific, este aşă dar, nu o constatare 
experimentală, ci este un postulat logic al ştiinţei. 

Tot asemenea punctul de vedere al libertăţii 
morale în drept, nu este o constatare, ci este un 
postulat al științei morale şi al ştiinţei dreptului. In- 
tocmai cum omul de știință exactă, pornește cu ideia 
preconcepută, că trebue să găsească o cauză suficien- 
fă fenomenului pe care îl cercetează, tot asemenea, 
mristul și moralistul pornesc să cerceteze efectele 
unor acţiuni libere, drepturile şi obligaţiunile. Ju- 
ritul și moralistul pun ca postulat iniţial ideia 
de libertate fără de care întreaga ştiinţă a dreptu- 
lui şi a moralei nu ar avea un înţeles, înt 
"inpă cum ştiinţele exacte ar cădeă, dacă nu ERA 

oomai 
ar exi- 

un postulat iniţial, care presupune, că ori ce 
Înnmen are o cauză suficientă, 

Prin urmare atât determinismul cât și ideia li- Hertăței sunt puncte de + edere ale raţiunei one- 
w"4li asupra realităţei, nu realități.
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Rațiunea noastră poate să pornească în studiul 
unei acţiuni omeneşti din punctul de vedere al 
ştiinţei exacte şi atunci se aplică în întregime con- 
cepţia ştiinţei exacte, deterministă; în acest caz se 
constată diferite existenţe și se explică unele prin 
altele, prin legătura lor cauzală. Poate însă să por- 
nească la aprecierea acţiunilor şi din punct de 
vedere juridic şi moral; atunci ne aflăm cu totul în 
ali domeniu, care nu are decât câteva vagi puncte, 
de contact cu cel dintâiu, constituind punctul de 
vedere specific al dreptului şi moralei, întemeiat pe. 
postulatul ideii de libertate şi pe constatarea unor 
drepturi şi obligaţiuni care derivă din ea. 

e) In ce constă libertatea 

Vorbind despre libertatea voinței în drept, am 
arătat cum acest concept, fără de care dreptul nu 
se poate înțelege, nu intră în contradicție cu con- 
cepţia ştiinţifică a determin:smului, decarece drep:- 
tul priveşte realitatea, dintr'un alt punct de vedere 
decât științele exacte. Atât determinismul, cât și 
ideia de-libertate sunt postulate, dela care pornim, 
sunt hipoteze necesare pe care ne întemeem în 
punctul de vedere al cunoaşterei pe care îl alegem. 
Nu sunt fapte pe care le constatăm, ca cevă con- 
cret în afară. 

Acum, intrând mai de aproape în analiza ma- teriei, vom vedeă, ce se înţelege în drept, atunci 
când se vorbeşte de libertatea, voinţei persoanelor.
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Mai întâiu în principiu, când zicem că& cineva 
este liber? 

Liher poate fi cineva din punctul de ve 
dere al obstacolelor materiale, pe care le întâma- 
pină în activitatea lui. Dacă cineva este legat cu 
lanţuri, mişcările lui nu sun libere; dacă cineva 
este închis într'o cameră, mişcarea lui este liberă 
numai înlăuntrul camerei. In acest sens noi suntem 
departe de a aveă, o libertate deplină, pentrucă, în 
toate dorinţele Și voinţele noastre, mereu întâmpi- 
Dăm rezistența forțelor naturei, Na însă din acest 
punct de vedere privim libertatea ațunei când vor. bim de cea juridică, - 

Cineva vrea să, treacă Un râu şi nu poate pen- trucă râul este adânc şi curentul repede, evidenţ că, din punctul de vedere material al libertăţei mișcării hui, putem să spunem că nu este liber să treacă râul, dar acesta nu este un fe] propriu de a vorbi. Adevărata expresiune științifică este, că nu poate să treacă râul, pentrucă întâmpină un obstacol material, Dar dacă cineva a abătuţ albia râului în calea lui în aşă fel în cât un altal nu mai poate să-și cultive lanul până acolo unde ar fi avut dreptul, atunci zicem. înd: ată că libertatea, lui a fost Stânjenită prin activitatea, altuia, | Prin urmare, dela, început putea spune, că ideia, 
oate concepe, și ae
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tate se transformă în ideia putinţei sau neputinței 
de a învinge o forță naturală. Când cineva, este 
legat în lanţuri, dacă presupunem că o forţă natu- 
rală, prin o hipoteză absurdă, l-ar fi aruncat în lan- 
țuri, putem într'adevăr spune, că este o nenorocire 
pentru el şi el nu poate învinge puterea materială 
care-i leagă mișcările, dar nici nu se poate pune în 
drept întrebarea dacă e liber sau nu, Dar, dacă 
cineva l-a legat cu lanţuri, atunci îndată se pune 
problema. juridică: el nu este liber pentrucă alțul 
l-a legat, 

Ideia de libertate apare astfel numai în rela- 
țiunile dintre persoane şi primul înţeles a] ei este, 
că în aceste relaţiuni, altcineva nu trebue să încalce 
ceeace concepem în mod raţional ca fiind dreptu- 
rile noastre. Indată ce altcineva, exercită asu- 
pra noastră o acţiune materială de aşă fel încât să, 
împiedece o activitate a noastră legitimă, zicem 
că ne-a atins libertatea. Este vorba de activi- 
tatea, noastră legitimă, nu de orice altă activi- 
tate. 

Presupunem doi vecini, proprietari ai unor moşii; 
fiecare îşi cultivă proprietatea lui. Unul însă ar 
dori să treacă şi peste proprictalea vecinului. Este 
o activitate a lui, dar nu este legitimă. Vecinul se opune cu forţa. Iată un obstacol material pe care 11 opune unei activităţi ilegitime. Printr'aceasta nu i-a lovit libertatea, cei din contra cel dintâi încercase să-i lovească libertatea. Prin urmare, obstacolul care constitue piedeca la libertate, este.
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un obstacol adus de o persoană aetivităţei legiti- 

me a unei alte persoane. 

“Libertatea la prima vedere se mai poate atinge 

prin obstacole interne. Dacă cineva este stăpânit 

de o patimă oarbă, care îi ia raţiunea, zicem că nu 

a fost liber în momentul acela. Intradevăr actul lui 

în loc să fie luminat de. raţiunea limpede și obiec- 

tivă, este rezultatul patimei oarbe care l-a făcut 

să nu vadă ceeace trebuiă să vadă, care l-a făcut să 

nu aibe nici măcar o voinţă clară. 

In acest caz însă constatăm numai un fenomen 

psihologie care e foarte interesant; este lupta; care 

se petrece în conştiinţa, acelui individ între licări- 

rea de rațiune care î-a mai rămas şi patima care-l 

copleşeşte; în această luptă se ivește un joc de 

cauze şi de efecte şi la un moment dat patima co- 

vârşeşte raţiunea. 

În ce moment apare însă ideia de libertate în 

sens juridic? Ideia de libertate apare în clipa 

când noi apreciem numai din punctul de vedere 

al raţiunei hotărîrea pe care cineva o ia de a face 

un fapt, prin care vine în contact cu alte persoane 

şi le atinge drepturile. 

Dacă omul stăpânit de ex. de o patimă sau de 

o boală sufletească, se află într'o insulă izolată, ia 

cuțitul şi loveşte întrun arbore, zicem: iată o stare 

sufletească interesantă, în care patima san boala 

au stăpânit conştiinţa şi raţiunea individului și l-a 

dus să facă un act fără sens; dar nu ne punem încă 

problema libertăţei. Problema libertăţei din punct
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de vedere Juridic, nu ne-o putem pune de cât în clipa, când el hotărăşte să facă o faptă, prin care ar puteă să intre în contact cu drepturile altor per- sonalităţi. Dacă e] hotărăşte ca, să întrebuinţeze cu- țitul dela brâu spre a-l împlântă, în semenul lui, atunci, zicero, că, în clipa când a hotăriţ aceasta, el a putut fi sau nu liber din punctul de vedere ju- ridic. Prin urmare punctul de vedere a] relaţiuni- lor dintre oameni este singurul, care pune pro- blema libertăţei. 
Dar atunci, în relațiunile dela om  ]a, om, când putem astfel spune, că o persoană este liberă? Atunci când întâmpină, obstacole materiale ile- gitime puse de alți oameni, nu este liberă; atunci când ea hotărăşte un fapt care o pune în legătură cu ceilalţi atingând libertatea, celorlalţi, extremă, materială, fiind stăpânită de patimă, de asemene: nu e liberă. Când este însă liberă? Răspunsul se im- 

pune dela sine: curăţind sufletul omenesc de ori ce patimă care să desființeze judecata, ajungând la 
judecata rece şi dreaptă, la, rațiune, ajungem la acte libere. 

Actul liber al omului este acela pe care-l face luminat de puterea raţiunei sale, care funcţionează în mod normal, 
Nu se pune aci problema, care se pune în psiho- logie de a şti, dacă actele noastre sunt produsele
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blema, de a se şti, în drept, până la ce punet ho- 

tărîrea pe care un individ a luat-o, este conformă 

cu ceeace e rațiune în el şi până la ce punct facul- 

tatea aceasta abstractă a raţiunei a putut să func- 

ționeze în el pentru a modifica o situaţiune juri- 

dică dată. Aceasta e problema juridică. 

Dacă raţiunea n'a funcţionat de loc, când el a 

făcut un act prin care a atins libertatea semenilor 

săi, noi zicem că nu a avut libertate. Dacă însă a 

putut să judece, dacă mecanismul raţiunei a jucat 

în conştiinţa sa, zicem că a, avut libertate, indi- 

ferent dacă, din punctul de vedere psihologic, 

fapta sa a fost strict determinată de anume cauze. 

In conştiinţa, noastră individuală, din punctul de 

vedere psihologic, raţiunea funcţionează în fiecare 

în ate. Dar ea tinde în mecanismul ei logic spre 

o perfecţiune raţională absolută, care e un simplu 

ideal intangibil, ca o simplă directivă. Nimeni nu 

realizează perfecțiunea absolută; nu se poate spune 

despre nimeni, în  concluziunile logice reale pe 

care le obţine de fapt în conştiinţa sa, că poate 

atinge idealul suprem, spre care toţi, cu sau fără 

voe, tindem şi peste care în nici un caz nimeni nu 

ar mai puteă sub nici o formă şi nici o dată trece 

mai departe. Cunoştinţa, și cu ea ştiinţa, este în- 

to continuă evoluţiune atât în fiecare individ, 

cât şi, din punctul de vedere istoric, în fiecare so- 

cictate dată; rostul ştiinţei e să progreseze înde- 

finit, fără ca acest progres să poată ajunge vre- 

odată la un sfârşit. Tendenţa acestui progres Tâ-
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țional desinează numai o directivă, logică, spre un 
ideal absolut, dar care e intangibil şi poate fi 
numai înţeles, cum înţelegem un punct matematic, 
de ex. Acest ideal se resfrânge, însă în conştiinţa 
fiecărei societăţi întrun anume fel după împre- 
jurările ei de fapt. Se constitue astfel o conştiinţă 
colectivă a fiecărei societăţi la un moment dat, re- 
prezentând progresul pe care ea l-a putut realiza, 
pe calea efortului raţional de cunoștință; această 
cunoștință este cunoștința ei normală raţională. 
Când un individ este în mod apreciabil, din punc- 
tul de vedere psihologic al mecanismului rațiu. 
nei sale, sub nivelul acestei conştiinţe, atunci 
zicem, din punctul de vedere Juridic, că el nu are 
o rațiune normală. Când însă, într'un act juridic, 
el se dovedeşte a fi rațional în mod normal, zicem 
că are libertatea normală. Noţiunea de libertate 
poate astfel aveă un sens, numai întru cât o în- 
țelegem ca o identificare cu tendenţa continuă 
a raţiunei, în exercițiul ei de fapt, spre un 
ideal raţional obiectiv, absolut şi de altfel in- 
tangibil. Numai când privim activitatea, sa ra- 
țională din punctul de vedere al acestui idea) 
punem problema libertăţei; întocmai cum numai 
când privim un raţionament făcut de cineva plin prisma idealului logic punem o problemă de logică. Altfel se pune numai o problemă psiholo- gică care are să cerceteze numai legăţurile cauzale, 
adică modul cum s'a Produs acel raţionament în conştiinţa individuală dată, fără a ne întrebă de
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corectitudinea lui raţională. Tot asemenea a ne în- 

treabă dacă raţiunea, cuiva e normală este o pro- 

Vlemă psihologică de comparaţiune cu raţiunea co- 

lectivă. Dar a afirmă de cineva că e liber, după ce 

am făcut aceste constatări de fapt, este a spune că 

a lucra rațional, 

Prin urmare, problema lihertăţei se reduce la 

aceia a funcționărei unei activităţi raționale în , 

agent și la aprecierea, faptelor agentului în confor- +; 
mitate cu ceeace comandă raţiunea. Dacă fapta “2 

agentului a fost luminată de raţiunea lui rece și 
normală, zicem. că este liberă; dacă nu, ea nu este 
beră. Libertatea, în drept, consistă aşă dar în jo- 

cul rațiunei agentului şi în conformitatea faptei Lui 
cu ceeace raţiunea, obiectivă, și impersonală, porun- 
cesle, 

    

   

  

Și cum raţiunea, este impersonală, căci aceasta, 
este caracteristica raţiunei, fiecare personalitate 
în aprecierea juridică apare pe acelaş plan 
eu celelalte, Fiecare apare egal cu ceilalţi. 
he aci rezultă ceeace este caracteristic în ideia, de 
justiție, egalitatea între oameni şi generalizarea 
normelor de drept. Norma este dreaptă, atunci când 
se aplică deopotrivă şi în mod general tuturor, când 
îm face o favoare. Q favoare, adică o excepțiune 
dela o normă generală este o nedreptate. Dreptatea 
tnemai în aceasta consistă, în aprecierea raţională, Ă 
și deci în impersonalizarea actelor în aşă fel, în 
cât cle să poată fi generalizate. Aceasta, rezultă, din 
însăşi ideia pe care ne-o facem despre ideia, de li-
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bertate, pentrucă după cum am spus, ideia de [i- 
bertate se reduce la un exerciţiu normal al raţiunei 
umane, adică ceeace avem impersonal şi mai obiee- 
tiv în conștiința noastră. . 

d) Condiţiunile psihologice ale libertăţei 

Când putem spune însă în mod concret, în con- 
formitate cu aceste principii, că o persoană care a 
făcut un act este liberă sau nu? Voința, dacă este 
liberă, produce efecte Juridice, dacă nu este liberă, 
nu poate să producă efecte juridice, pentrucă nu naşte probleme de drept. Naşte probleme de legă- tură dela cauză la, efect de forţe oarbe, cari se con- 
topesc între ele şi dau rezultante, dar nu probleme 
de drept, de responsabilitate, de drepturi şi obliga- 
țiuni. Când putem spune de cineva că este într'ade- 
văr responsabil, în sensul cât mai larg al cuvân- tului, de actele lui, că îşi asumă astfel obligaţiuni 
şi poate să-şi creeze și drepturi? 

Mai întâiu agentul trebue să cunoască ce face, 
trebuie ca raţiunea lui să funcţioneze întrun mod 
destul Me normal, pentru ca el să ştie ce act 
material face. Dacă cinevă semnează un contract 
şi nu-şi dă seama, că semnează un contract, prin 
care dă sau ia bani, este evident, că raţiunea sa, 
nu funcţionează normal; individul nu-și dă seama 
de actul material pe care-l săvârşeşte, şi, ca, atare, 
nu poate fi vorba de libertate. Iată dar o primă 
condiţie: cunoaşterea, din partea agentului a faptu- 
lui material, pe care-l săvâşeşte, |
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Nu este însă suficient, ca cinevă să-şi deă seama 

numai de fapta însăşi pe care o face, dar trebue 

în al doilea rând să-şi deă seama şi de urmările 

materiale şi normale ale actului său. Cinevă care 

ar da o valoare, spre pildă o sumă de bani, şi nu 

și-ar da seama, că s'a sărăcit cu valoarea respec- 

tivă, acela nu este în condiţiunile, pe cari trebue 

să le cerem, pentru a apreciă, că a făcut un act 

liber. Prin urmare, în al doilea, rând, agentul tre- 

bue să cunoască şi consecinţele materiale ale fap- 

tei sale. 

In privinţa consecinţelor faptului, legislaţiunea 

noastră civilă are o dispoziţie după care faptele 

omului pot provocă o cerere de daune interese numai 

în ceeace priveşte consecințele imediale şi nu şi 

cele mediate, adică consecinţele directe şi nu cele 

indirecte. Aceasta, înseamnă că agentul este soco- 

tit liber, când cunoaşte cel puţin consecinţele di- 

recte ale faptelor sale. Pothier, unul dintre mari 

iuterpretatori ai dreptului dinaintea Revoluţiunei 

în Franţa, da ca exemplu vânzarea unei vite bolnave 

unui agricultor; faptul, că vita a îmbolnăvit cele- 

lalte vite, fiind bolnavă de o boală contagioasă, 

ar fi o consecinţă directă; iar faptul, că, din cauza 

morţei tuturor vitelor cumpărătorului, el nu a mai 

putut să-și cultive pământul, a fost pus pe urmă 

în stare de faliment, Pau urmărit creditorii şi ȘI-a 

pierdut toată averea, constitue seria de urmări 

indirecţe, 

Pe ce se întemeiază legea, 'când face această
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distincţiune? Tocmai pe ideia pe care am expus-o, 

că cinevă trebue să se gândească şi la urmările 
faptelor, deci numai la urmările lor normale. 
Când cineva vinde o vită bolnavă şi-a dat 
seama, în exemplul lui Pothier, că poate să con- 
tamineze toate vitele cumpărătorului; dar eră o 
imposibilitate în mod normal să-şi poată da seama, 
că acest act, evident vimovat, ar puteă duce prin 
repercusiuni îndepărtate până la ruinarea com- 
pletă a cumpărătorului. Cinevă este răspunzător 
de urmările normale ale faptelor sale, a înţeles 
legea, adică de urmările cari în mod normal se pot 
prevedeă. Cari sunt urmări normale, care sunt anor- 
male, sau, cum zice legea, cu un termen inexact, 
directe sau indirecte, aceasta rămâne să se apre- 
cieze de instanţele de fond. 

In afară de aceasta, pentru ca cinevă să fie li- 
ber, trebue în al treilea rând să-şi deă seama, ia- 
răși întrun mod normal, și de obligaţiunile ce a- 

sumă, adică şi de efectele juridice ale actului său, 

de drepturile şi obligaţiunile particulare cu cari se 
învestește prin fapta sa, 

Dacă cinevă promite, că va dă printr'un act o 
sumă de bani la un termen unei alte persoane, și 
nu-și dă seama, că aceasta, însemnează, că la data 
numită este obligat să restitue suma respectivă, sub 
sancţiunea unei executări eventuale, dacă nici mă- 
car de atât nu-şi dă seama, atunci de sigur că nu 
este liber. Nu este de sigur necesar, ca agentul să 
cunoască toată complexitatea sitnaţiunilor gene-
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rale care i se vor aplică în urma actului său, dar 

el trebue să ştie ce situaţiuni individuale voesce 

părțile să creeze. 

Tată care sunt elementele de fapt pe care tre- 
bue să le căutăm totdeauna ca elemente psiholo- 

gice la baza ori cărui act juridic, spre a puteă 

spune, că actul respectiv este liber. 

Dar aceste elemente de fapt sunt începutul in- 

dispensabil al unui raţionament foarte complex; 
care reduce relaţiunea juridică, după cum am ară- 

tat, nu la o constatare, ci la o apreciere, care, 

printr'aceașta chiar, stabilind un punct de vedere 

altul de cât al ştiinţelor de constatare în aprecie- 

rea faptelor omeneşti, duce la ideia de libertate. 

29 5, — Biblioteca Universitară. — VII. — 11



B. ACTUL JURIDIC 

Acum putem înţelege, ea urmare a tuturor lă- 

muririlor date, ce este un act juridic. Manifesta- 

vea, persoanelor juridice se face prin acte juridice. 

Ele constituese propriu zis fenomenele juridice, 

spre deosebire de realităţile juridice. In tocmai 

după cum realităţile, obiect de studiu al ştiinţelor 

despre natură, se manifestă prin fenomene, acestea 

fiind schimbările care se produc într'o situaţiune 

dată, tot astfel artele juridice sunt fenomenele pe 

cari le studiază ştiinţa dreptului, căci prin ele se 

schimbă situaţiunile juridice preexistente. 

Actul juridic este alteeva decât un fapt material. 

Un fapt material este faptul aceluiă care se în- 

neacă, este faptul unei boale, este faptul că cineva 

neacă, este faptul unei boale, este faptul că cineva 

tae lemne, cu alte cuvinte sunt toate faptele pe 

cari le privim făcând complet abstracţiune de in- 
fiuenţele pe care le pot aveă asupra relațiunilor 

agentului cu ceilalți oameni. Dacă facem abstrac- 

țiune de relaţiunile dela om la om şi punem prin 

hipoteză existenţa unui om complet izolat, fără nici 

o legătură cu ceilalţi oameni, ne aflăm în faţa unei
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activităţi curat materiale. Aşă este trăsnetul care 

cade pe un individ şi-l ucide sau cade pe casa lui. 

Dar îndată ce privim faptul material din punc- 
tul de vedere al relaţiunei cu alte persoane, el în- 

cepe să intereseze dreptul. 'Trăsnetul, care incen- 

diază o casă, este un tip de fapt; material; dar dacă 

casă este asigurată, printr'un contract în regulă, 
începe să, fie interesant din punet de vedere ju- 
ridic. Faptul naturei intră astfel, ca fapt material, 
în cadrul dreptului. 

Prin acte juridice nu se înţeleg de cât numai 
acte ale unei persoane în raport cu alta, nu întâm- 
plările materiale. Actele juridice, întradevăr, 

citază sau modifică, prin voinţă liberă, drep- 
turi sau obligaţiuni. Când cinevă a contractat 
un împrumut, a, comtraetat, o obligaţiune, a. făcut 
in act juridice, cu voinţă. Când. einevă a cumpărat 

cevă, a contractat drepturi și obligaţiuni, dreptul 
de a avea obiectul, obligaţiunea de a plăti preţul; 
Sau născut și drepturi şi obligaţiuni prin voinţa, lui, 

Obicinuit se numeşte, în limbajul juridic cu- 
int, act juridie numai acela care e făcut cu 
Voinţă conștientă, de a, creă drepturi şi obligaţiuni, 

cum ar fi un contract, un testament, o poliţă, ete. 

Intervine astfel voinţa de a se schimbă o situa- 
iune juridică, preezistentă, 

Dar sunt acte, pe care omul le face fără o ase- 
menea voinţă, şi cari de asemenea, crează drepturi 
și obligaţiuni; e o întrebare, dacă și acestea nu 
merită să poarte numele de acte juridice. Spre.
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pildă delictele. S'a furat un obiect, acela care a 

comis delictul nu a vrut să schimbe o situaţiune 

de drept, ci numai o situaţiune de fapt. Totuşi el 
a schimbat situaţiunea juridică preexistentă, pen- 

trucă în sarcina lui s'a născut, chiar fără voia 

lui, între altele, obligaţiunea de a restitui lucrul, 

eventual cu daune interese, precum și dreptul sta- 

 4ului de a-i aplică o pedeapsă. Intrucât actul este fă- 

cut eu conştiinţa liberă şi deci individul respectiv 
este răspunzător, nu vedem nici un motiv, care ar 

impiedică să fie numit din acest; punct; de vedere 

tot act juridic. 

Acelaş lucru se va observă pentru actele comise 

din neglijenţă. ' Din neglijență se aduce o daună 

cuiva: este evident un act fără nici un fel de in- 
tenţiune de a schimbă ordinea juridică preexi- 

stentă. Este totuşi un act juridic, pentrucă a schira- 

bat ordinea, juridică preexistentă. Aceasta e carac 
teristica actelor juridice în cazurile lor tipice, cum 

e la contracte şi la celelalte acte făcute cu inten- 

țiune. Prin urmare nu intențiunea directă este 

caracteristica, actului juridic, ci faptul că o voinţă 

liberă. schimbă ordinea juridică, 

Dar aceasta nu însemnează, că interiţiunea lip- 

seşte cu desăvârşire, căci atunci nu ar mai fi o 

voință liberă; ne-am află în faţa unui act neli- 

Der, constrâns, sau înaintea unui act făcut fără 
conștiință. In cazul când cinevă aduce o daună prit 

'imprudenţă, zicem că este vinovat. Nu a avut în- 

tenţiunea directă să aducă dauna, dar este vinovat,
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că nu a pus destulă grijă în activitatea sa, că nu 

a avut; intenţiunea, sistematică de a se păzi în ac- 

tivitatea, sa. de orice neglijență. A avut o înten: 

țiune indirectă, dar intenţiunea, există, ea este as- 

cuusă îndărătul unei obligaţiuni de a nu fi negli- 

jent. Iată în ce sens actul juridic este un act liber 
care schimbă situațiunea, juridică respectivă a păr- 
ilor: el nu se-poate produce de cât cel puţin în- 

lre două persoane, nu se poate produce între o sin- 

gură persoană şi un lucru sau un fenomem natural; 

el presupune o intenţiune, fie că, este vădit şi uşor 

de găsit, fie că este mai greu de descoperit; cum se 
întâmplă când intenţiunea. este indirectă, Actul ju- 

ridic în felul acesta naște sau stinge obligaţiuni 

și drepturi, cu alte cuvinte modifică situaţiuni ju- 

ridice preexistente. 

1. Faptele materiale nu pot îi generatoare 
de situaţiuni juridice 

Numai actul juridie poate să producă aceste 
clecte, să nască sau să stingă situaţiuni juridice 

preexistente? 'Printmaceasta îmtrăm într'uma idin 
tele mai mari şi cele mai frumoase desbateri cari 
se fac în jurul ideilor fundamentale ale dreptului. 

Se spune de obiceiu, că există şi fapte mate- 
iale, cari fac să, nască şi să se stingă drepturi şi 

chligaţiuni sau schimbă situaţiuni juridice preexis- 
tente, De pildă naşterea; prin faptul că, se naşte 
tn copil apare o persoană juridică, i se atribue
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drepturi şi obligaţiuni. Tot asemenea, moartea; prin 

moarte se sting şi se nasc drepturi; se sting dreptu- 

rile defunctului şi nasc alte drepturi. Presupu- 
nem, pe de altă parte, că cinevă din gre- 

şeală dă o sumă de bani unei alte persoane 
drept plată a unei datorii inexistente. Se 

descoperă în urmă de cel care a plătit, că nu da- 
toră nimic. În cazul acesta, are dreptul să ceară - 

restituirea, printr'o acţiune, care, la Romani, se 

numiă „condictio indebiti“ şi care până azi se o- 

bicinueşte să se numească „actio de in rem verso“, 

după formula romană, care se întrebuinţă. Cinevă 

sa îmbogăţit fără nici o rațiune în dauna alhuiă. 

Tot astfel de pildă, în cazul când am construit de 

bună credinţă pe locul altuia. In urmă se constată, 

că locul nu e al meu; adevăratul proprietar nu 
poate să păstreze construcţiunea, pe care am fă- 

cut-o, fără să mă despăgubească, cu nimic: a- 

cest fapt sa dat iarăși ca exemplu de fapt ge- 

nerator de drepturi şi obligaţiuni, care nu este act 

juridic. In sfârşit, un fapt caracteristie care 

pare că naște drepturi și datorii, ar fi ocupațiu- 
nea. Prin ocupaţiune se poate dobândi dreptul de 
proprietate, în principiu cel puţin, deşi acest mod 
de dobândire al dreptului de proprietate este 
astăzi foarte redus în practică. Iată un simplu fapt 
generator de drepturi şi obligaţiuni, după prima 
aparenţă. S'a mai pretins în fine, că, chiar în ca- 
zurile de culpă, ne-am află în faţa, unui simplu fapt 
material generator de noi situațiuni juridice; despre
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această hipoteză din urmă ne vom ocupă în specia] 

mai departe, 

Oare este adevărat că faptele materiale pot pro- 

duce drepturi şi datorii? | 

Ca să existe drepturi şi datorii, trebue să 

existe întâiu o persoană. Insăşi ideia de drept pre- 
supune legături dela persoane libere la, persoane 

libere, după cum am arătat. Prin urmare 

fără persoane nu se mai pun probleme de drept. 

A spune, că nașterea sau moartea este un fapt 

generator de drepturi, este numai un fel de a 

vorbi, care se reduce la afirmaţiunea, că numai 
acolo unde este o persoană, poate să fie vorba 

de drepturi şi obligaţiuni. 

Prin urmare în clipa când în fapt începe să 

existe o persoană, începe să existe şi pentru ea 

drepturi şi datorii. In clipa când încetează să e- 
xiste o persoană, cum ar fi prin moarte, înce- 

tează, pentru ea posibilitatea, de a, ereă: drepturi 

și datorii. Aceste cazuri nu pun aşă dar în lu- 
mină ideia, că dintr'un fapt ax putea să iasă drep- 

turi şi obligaţiuni. 

Ele confirmă din contra concepţiunea, că drep- 

turile şi obligaţiunile nu pot să fie decât acolo 
unde este o activitate liberă, adică o persoană, Sin- 

gură numai o persoană îşi poate creă, prin asctivi- 

tatea ei sau a reprezentanţilor ei, o schimbare a 
sitaaţiilor juridice preexistente, Pe de altă parte 
oriunde şi cât timp există o persoană, ea, printi” a- 
castă are o anume situaţie juridică, faţă de cele-
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lalte, după împrejurările de fapt, are anume drep- 
turi şi obligaţiuni. Dar cauza juridică a, acestor si- 

tuaţiuni nu e un fapt material, cum e naşterea, sau 

moartea, ci e faptul că există ca persoană juridică, 

adică are în principiu o activitate raţională. Intoc- 

mai la fel obligaţiunile care provin dintr'un con- 

tract au drept cauză actul de voinţă, raţională, care 

e cuprins în acel contract. In acest din urmă caz 

oblgaţiunea, juridică se explică printw'un act indi- 
vidual; în cel dintâi ea se explică prin acesa că 
atribuim în principiu o activitate posibilă, de ace- 
laş fel, unei persoane. 

Situaţiunea juridică este aşadar aci produsul 
nu al unui simplu fapt material, ci a umei activi- 
tăți raţionale a unei persoane“). 

Să luăm celălalt exemplu, cazul îmbogăţirei fără 

drept în dauna altuia. Activitatea juridică, — după 
lămuririle pe cari le-am dat —, consistă în faptul 

respectărei activităţei legitime a, celorlalţi. “Dacă 
însă cinevă se îmbogăţeşte fără nici o rațiune, adică, 
în mod nelegitim în dauna, altuia, printr'un fapt 
oarecare al său, printr'aceasta a. încălcat sfera 
de activitate a altuia. Cum dreptul este tocmai re- 
prezentantul ordinei, pentru ca sfera de activitate 
a fiecăruia să rămână neatinsă, este natural să 
scoatem din însăşi ideia de drept ideia că atunci 

  

1 : , ) In ceeace privește drepturile succesorale, fie sub formă 
de succesiune testomentară, fie sub formă de succesiune ab 
întestat, a se vedeă explicaţiunile date mai departe (III-I-B- 
3; IIL-I-B-3-a; III-I-B-3-b).
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când cinevă a încălcat sfera, 'de activitate a altuia, 

trebue ca, aceasta să fie restabilită. 

În ceeace privește ocupaţiunea, ea este inconte- 
stabil un fapt; dar care este semnificaţia ei? 

Un om izolat, un Robinson (căci trebue să re- 
venim mereu la, această, hipoteză spre a înţelege 

ce este dreptul), nu are relațiuni de drept. EL își 
intinde activitatea. pe insula lui, el face mereu 
acte de ocupaţiune, fapte materiale. Până unde se 

boate întinde în felul acesta? Până acolo unde ar 
intâlui activitatea, unui alt om, dacă ar există. Nu- 
mai în clipa când se întâlnesc două activităţi, 
atunci țâşnește problema, de drept, ca scânteia din 
cioenirea a două silexuri, Până atunci acti- 
vitatea fiecăruia, din punet; de vedere juridic poate 
“i se desfășoare nestânjenită, 

Dar faptul ocupaţiunei, ca, generator al dreptu- 

de proprietate, presupune, că un lucru nu a- 

târține nimănui, dar absolut nimănui, că e res 
vullius, cu alte cuvinte, că acel bun nu a intrat sub 
Mk 0 formă în sfera de activitate a unei per- 
same, Dacă nu a. intrat sub nici o formă în sfera 
de activitate juridică a unei persoane, nu se poate 
N o problemă de drept cu prilejul ei, până în 

:pa când nu intră în sfera, de activitate a unei 
YFT*0ane, 

Ii 

„Actul ocupaţiunei este tocmai actul prin care 
"uevă îşi destăşură activitatea, lui şi marchează, 
i sfera lui de activitate se întinde asupra unui 
in dat. Prin urmare ceeace implică această idee



170 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

a ocupaţiunei, este tocmai ideia unei activităţi li- 

bere în relaţiunile cu alte activităţi libere, iar nu 

numai ideia unui fapt: material, din care, ca prin 

minune, ar ţâșni drepturi şi obligaţiuni, ceeace 

mintea refuză să înţeleagă. 

Prin urmare, în toate aceste exemple 1), departe 

de a găsi fapte materiale generatoare de drepturi 

şi obligaţiuni, de situaţiuni juridice noui, descope- 

rim din contră ideia coexistenţei unor activităţi li- 

bere, care stă la fundamentul dreptului, şi numai 

aşă înţelegem de altfel soluţiunile cari se dau. 

Culpa 

Să, vedem acum, dacă se poate spune, că un fapt 

culpabil ax reprezentă un fapt străin de voinţa li- 

beră, deşi este creator de situaţiuni juridice. Prin- 

traceasta trebue să intrăm în cunoscuta teorie a 

culpei şi trebue s'o expunem în câteva cuvinte. 

Culpa; în înţelesul larg al cuvântului, este o 

faptă ilicită, de sigur materială, a unei persoane, 

care a adus o vătămare unui drept al altei per- 

soane şi care atrage prin urmare ceeace se numeşte 

o responsabilitate, 

Ca, cinevă să fie făcut răspunzător de o faptă a 

sa, el trebue însă să o fi făcut; cu voinţă, căci, dacă 

cinevă a făcut o faptă fără nici o voinţă, după câte 

1) A se vedeă mai departe analiza altor fapte materiale 
care se pretind a fi străine de drept (III-I-B-3).
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am explicat, înţelegem, că nu poate fi răspunză- 

tor. 

In jurul acestei idei sau născut în decursul des- 

baterilor, cazi au avut loc asupra teoriei culpei, 

o teorie nouă pusă la modă mai ales de marele 

jurisconsult francez, astăzi decedat, Raymond 

Saleilles, prezentată de el sub numele de teoria 

responsabilităţi; materiale şi apărută în faza din 

urmă și la, el şi la alţi autori, sub formula mai 

corectă, de teoria riscului. Această teorie caută să 

elimine noţiunea, clasică de culpă 5, 

Ca, să înțelegem în ce consistă problema, vom 

arătă un caz concret, pe care ea s'a grefat, cu 0- 

cazia. unui proces care a avut loc în Franţa. 

Un remorcher funeţionă pe Sena. La un mo- 

ment dat a explodat cazanul şi a ucis pe mecanic. 

Familia mecanicului a făcut proces proprietarului 

temorcherului, ca so despăgubească. Proprietarul 

a dovedit, că nu aveă nici un fel de culpă, că el - 

“ atunci când a cumpărat remoreherul, a luat toate 

garanţiile tehnice posibile, că privigherea lui nu 

lăsă nimie de dorit; totuşi instanţele= judecătoreşti 

l-au condamnat, şi cu drept cuvânt. 

Pe ce se întemeiază această, condamnare? Care 

este raţiunea pentru care proprietarul eră dator 

să despăgubească? 

  

 B. Saleilles, Les accidents de travail et la vesponsabi- 

lite civile și Essai une thtorie gentrale de Vobligation. 

Comp.: Planiol, Etude sur la responsabilile civile, Revue 

crit. de l&gielation, 1905, 1906 şi 1909.
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__ Când cinevă întreprinde o activitate, este na- 

tural să se gândească la toate urmările ei naturale, 

în conformitate cu situaţia de fapt dată, — a- 

ceasta am arătat-o mai înainte, — şi ca atare este 
natural să ia asupra sa toate riscurile activiţăţei sale. 

Aceasta s'a constatat ea o necesitate practică, mai 

ales în timpurile recente. Atunci când, în condi- 

tiunile complexe ale societăţei industrializate de 
astăzi, cinevă, întreprinde o activitate este natural 
să iă asupra sa, toate urmările, împreună cu dau- 

nele probabile şi normale cari se pot produce. 

Tot asemenea s'a mai prezentat cazul cu prile- 

jul unor procese întentate în contra companiilor 

franceze de cale ferată. Deși aceste companii au 

făcut tot posibilul, pentru ca scânteile locomotive- 

lor să nu primejduiască lanurile pe unde treceau, to- 

tuși s'a întâmplat ca scânteile să provoace Incen- 
dii; de aci procese. Trebuiau companiile să despă- 

gubească sau nu pe cei sinistraţi? S'a hotărît, ore- 

dem cu drept cuvânt, că companiile trebuiau să 

o facă. De ce? Pentrucă în bilanţul activităţei Jor, 

ela trebuiau să calculeze eventualele pagube de 
acest fel. Nu este nimănui îngăduit să înceapă o 
activitate în așă fel, în cât să primejduiască pe 
ceilalți, iar dacă o începe, atunci el trebue să se 
gândească, la eventualele consecinţe, pe cari le-ar pu- 
teă aveă în dauna altora, Cu alte cuvinte fiecare 
activitate implică riscurile ei şi da aci numele de 
teoria, riscului. 

In forma primă a, acestei concepţiuni, care după
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părerea, noastră eră inadmisibilă, Saleilles o nu: 

miă teoria responsabilităței materiale; ea zepre- 

zentă o concepţiune antijuridică. 

Saleilles recunoşteă, că în materie penală inten- 

(iunea se individualizează (el are şi o lucrare 

întitulată „Individualizarea pedepsei“). In mate- 

ie penală trebue întâiu de toate să se vadă, care 

a fost întenţiunea infractorului, irebue să se 

meargă cu analiza până se va vedeă ce a fost 

în sufletul lui.. Trebue deci ca pedeapsa să nu 

se deă de cât în proporţie cu intenţiunea reali a 

agentului, în clipa, când a comis fapta: pedeapsa 

trebus să se individualizeze. După cum însă, în 

materie penală tendenţa este spre subiectiv, în 

materie civilă ea. merge spre obiectiv, zice Saleiiles, 

până acolo în cât nici nu ne mai interesează, dacă 

actul este liber, dacă este făcut; cu intenţiune sau 

nu, dar ne interesează numai urmările lui mâ- 

teriale, 

Astfel, zice Saleilles, dacă proprietarul remor- 

cherului de pe Sena, a fost condamnat, aceasta se 

datoreşte faptului, că el eră proprietarul remor” 

cherului şi că existau relaţiuni materiale dela 

cauză la efect între acest remorcher şi daunele 

produse de exploziunea cazanului. De asemenea, 

dacă sau condamnat companiile de cale ferată 

pentru incendiile provocate în locurile, pe unde 

treceau liniile de drum de fier, aceasta se datorează 

Îaptului, că activitatea materială a locomotivelor 

este cauza materială a incendiilor.
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Incontestabil, că stabilim aci o relaţiune dela 

cauză la efectele materiale. Dar a constată numai o 

relaţiune dela cauză la efect, nu este a pune o pro- 

blemă juridică, ei una ştiinţifică. Problema. juri- 

dică este tocmai de a, se ști, atunci când un eve- 

niment se produce, cui trebue să atribuim conse- 

cinţele juridice și cine trebue să-şi asume responsa- 

bilitatea. Prin urmare cercetarea cauzalităţii mate- 

riale, cum ziceă Saleilles, nu este de esenţa pro- 
blemei, ci este numai un element dela care se 
pleacă, spre a ajunge apoi la partea caracteri- 

stie juridică. 

De aceea, credem, că teoria riscului, pe care am 
expus-0, este mult mai aproape de adevăr, de câi 

teoria cauzalităței materiale. 'Teoria cauzalităței 

materiale confundă punctul de vedere juridic, cu 

punctul de vedere al ştiinţelor de constatare, 

Iată dar, că faptele citate se reduc totdeauna şi 

ele în ultima, analiză la o intenţiune, la un act; liber 
al unei persoane. . 

In ce consistă culpa? 

Să facem analiza exactă a operaţiunei care se 
petrece. 

Dacă cinevă a comis un delict, dacă din negli- 
Jenţă a adus daune altei persoane, aceasta a, pus în 
joe o obligaţiune preexistentă, o situaţiune juridică 
preexistentă. E] aveă dinainte obligăţiunea săl re- 
speote dreptul altuia, căci aceasta constitue o obli- 
gaţiune fundamentală, ca o urmare a însăşi ideii 
de drept.
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Dacă se comite un asasinat, făptuitorul şi-a 
călcat obligaţiunea, pe care o aveă, de a respectă 

viaţa, aproapelui. Dacă cinevă a adus o daună ne- 

legitimă altuiă, şi-a călcat obligaţiunea pe care o 

aveă de a nu aduce o asumenea daună. 

Prin urmaze, în primul rând, de sigur, culpa 

reprezentă, călcarea unei obligaţiuni preexistente. 

Nici nu poate fi vorba de fapte materiale fără nici 

o legătură cu situaţiunea, juridică preezistentă, căci 

atunci nu am mai înţelege, că e vorba de culpă. 

In al doilea rând, şi aceasta e tot aşă de îinte- 

resant pentru noi, culpa reprezentă, în sens larg 

ceeace se cheamă în drept o „novatio“, adică trans” 

formarea unei obligaţiuni preexistente într'o altă 

obligaţiune, Când cinevă a distrus un obiect al 

altuia aducându-i o daună nelegitimă, prin aceasta 

şi-a călcat o obligaţiune preezxistentă, care se 

transformă în obligaţiunea de a despăgubi pe cel 

dăunat, 

Este o obligaţiune nouă care se naşte. 

Acelaş lucru se întâmplă însă în toate actele juri- 

dice. Când cinevă face un contract scris, el u- 

zează de o situaţiune juridică preexistentă, de 

drepturile pe cari le are şi le transformă în al- 

tele noui. Situaţiunea, juridică de un fel se trans- 

formă într'o sitnaţiune juridică de alt fel. 

Prin urmare ne agităm în lumea drepturilor 

şi obligaţiunilor, în lumea. abstractă a ştiinţei ju- 

ridice, iar nu în lumea faptelor, cum sar putea
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crede la prima vedere, dacă nu facem o analiză 
pătrunzătoare a realităței juridice. 

Culpa, după cum se spune de obiceiu, este de 
două feluri, este culpă delictuală şi culpă, contrac- 
tuală, 

Culpa, contractuală, presupune, că faptul, pentru 
care cinevă, este răspunzător, s'a, întâmplat în execu. 
tarea unui contract. Cinevă, s'a obligat la cevă şi în 
loc să execute prestaţiunea, aşă cum s'a obligat, nu 
a executat-o sau a executat-o de ex. cu rea credinţă 
și adaus daune co-contractantului său. 

Culpa delictuală există în afară de orice con: 
tract. Spre pildă furtul sau distrugerea, „chiar prin 
imprudenţă, a unui bun al altuia. Această culpă 
se mai numeşte extra contractuală. 

Care este deosebirea dintre culpa, contractuala 
şi culpa deliotuală din punct de vedere al conse- 
cințelor juridice? Autorii notează mai multe deo- 
sebiri, cari toate sunt interesante de discutat, dar 
nici una nu atinge rezultatele analizei mai sus fă- 
cute. 

Se spune mai întâiu, că culpa contractuaiă se 
prezumă, cealaltă nu. Cu alte cuvinte în faţa 
instanţelor judecătorești, când e vorba de culpa 
contractuală, nu mai e nevoe de dovadă, căci ea 
este prezumată, pe câtă vreme când e vorba de o 
culpă delictuală, ea trebue dovedită în toate ele- 
mentele ei,
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Avem impresiunea, — cu autori ca, Planiol ?),— 
că această deosebire nu atinge cele expuse, Ne aflăm 
in două situaţiuni distincte; în cazul unei culpe con- 
tractuale obligaţiunea preexistentă, de care vorbeam 
și pe care, când e vorba, de culpa extracontractuală, 

0 uită în general autorii, este aceia din con- 
ret; în culpa contractuală cinevă a călcat o obli- 
zițiune care derivă dintr'un contract; ca, atare cel 
care e creditor nu are de cât; să arate contractul ca să; 
iidă respectate drepturile lui; debitorul, întrucât 
* obligat la o prestaţiune pozitivă, trebue el să do- 
:“ltască lhborațiunea, sa, In acest caz creditorul a 
ti:ut dovada, deplină prin îusăși contractul, de a- 
“eta nu mai are nevoe de altă dovadă. In culpa ex- 
'ta contractuală, obligajiunea preexistentă nu de- 
zisă dintr'un contract, dar e cum se spune de obi- 
iu, legală; ea e consacrată prin lege. Ea există. 
: orice caz Și în aceleași condițiuni. Intrucât însă 
22: de obiect o prestaţiune negativă, o abstenţiune, 

ea. de a nu ne atinge de viaţa, sau bunul altuia, 
“rslitorul, adică dăunatul, va, trebui să dovedească 
“Sl pozitiv al debitorului, adică al făptuitorului, 
j7ie a arătă că e responsabil. Un act pozitiv nu se 
“4! presupune, trebue dovedit; e natural din "rira ca o abstenţiune să so 
"a efectiv 

ztă așadar 
În E 

presupună, până la 
ă contrarie. Nu există în această pri- 

o deoschire esențială între cele două . 

 Traitt dam. de droit civil, 
"4 - Hăsateca Univenitară — VI. — pp



178 TEORIA GENERALA A DREPTULUI 

culpe. Dovada variază numai cu împrejurările de 

fapt, - 
Culpa contractuală, se mai spune, că poate fi 

ocolită prin ceeace se cheamă „clauza de irespon 

sabilitate“. Intr'un contract putem conveni să nu 

luăm răspunderea executărei obligajţiunei., Aceasta 

este natural, pentrucă voinţa este liberă. Nu putem 

însă comveni nici prin contrăct la o clauză care ar 

merge direct împotriva, ideei de drept, adică în con- 

tra, respectului de principiu pe care personalitatea o 
datorează, alteia; nu putem conveni dinainte irespon- 

sabilitatea, noastră faţă de o culpă delictuală. Nu 
ne putem astfel degajă de răspunderea unui delict 

pe care avem de gând a-l face. Aceasta însă e de 

asemenea natural şi derivă dintr'un principiu co- 

mun, pentrucă delictul este călcarea principiului în- 

suşi al dreptului, care comandă respectul personali- 

tăţii altuia. A admite, că un individ ar puteă să 

calce printz”o convenţie însăşi principiile dreptului, 

ar fi să nimicim tot dreptul. Căci dreptul are la bază 

principiul, că oamenii trebue să-şi respecte reciproc 

activitățile lor libere. 

Nici în materie convențională nu s'ar puteă, în- 

țelege o clauză care ar lovi principiul dreptului 

însuşi; spre ex. aceea prin care ne-am alienă li- 

bertatea, sau aceea, prin care ne-am interzice în 

principiu facultatea de a posedă. 

O altă deosebire ar stă, în privința modului 
cum culpa contractuală sau delictuală este repa- 
rată.
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În culpa contractuală, în cazul când nu ne a- 
flăm în faţa unui dol, adică unei intenţiuni clare, 
directe, ci a unei neglijenţe, adică a unei inten- 
țiuni indirecte, a unei lipse de atenţiune, urmările 

cazi se repară sunt numai acelea, prevăzute de 

părţi, iar nu cele neprevăzute, după legislaţiunea 
noastră civilă. Este natural până la un oarecare 
punct să fie așă. Dacă nu a existat o intenţiune 
dolosivă din partea părţei, ci numai o simplă ne- 
glijenţă în executarea contractului, legiuitorul a, 
găsit că trebue să fie mai blând în determinarea 

daunelor şi a, hotărît, ca cel vinovat să fie obli- 

gat să repare numai daunele, pe cari le-ar fi putut. 
prevedeă în momentul culpei contractuale. În toate 

celelalţe cazuri e dator să repare chiar şi pe acelea 
cari nu pot fi prevăzute. 

Aceasta, este însă o distincţiune destul de arbi- 

trară, care, de altiel, nici n'a trecut în legislaţiile 

mai noi. Mai drept ar fi, ca în orice caz o faptă de- 
lictuală, fie că este bazată pe executarea unei 

convenţiuni, fie că este vorba de o culpă propriu 

zie delietuală, să ducă la reparațiunea tuturor 
daunelor fie prevăzute, fie neprevăzute. 

De altfel distincţiunea care se face între urmă- 

rile prevăzute şi neprevăzute, urmările directe și 

indirecte, nu are mare însemnătate practică, pen- 

trucă instanţele judecătoreşti de fond sunt libere 

să aprecieze, cari urmări sunt directe sau indi- 

recte, prevăzute sau neprevăzute, aşă că pot da 

soluțiuni echitabile în fiecare speţă.
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Culpa delictuală se prezentă în mai multe ca- 

zuri. In cazul unei violenţe materiale care se exer- 

cită asupra voinţei unei alte persoane, ca și în 

cazul unei fraude care s'ar exercită în dauna. altei 

persoane, se presupune o intenţiune dolosivă. Dar 

pot; există culpe delictuale şi în cazul lipsei de pri- 
cepere sau de putere de a face cevă. Când cinevă 

conduce automobilul și din nepricepere produce 0 

daună altuiă, a comis o faptă pe care trebue să o 
repare. Tot asemenea în cazul lipsei de suprave- 

ghere a persoanelor, a animalelor sau a lucrurilor, 

Când smeul ţinut de cinevă. în mână cade şi lo- 
veşte capul unei alte persoane, este de vină acel 

care s'a jucat cu smeul. Trebuia să supravegheze 

obiectul pe care-l aveă în mână. Tot asemenea, îre- 

bue supravegheați copiii de tutori, de părinți 

și de institutori, pentrucă altfel ; sunt răs- 

punzători de daunele comise. Tot asemenea legea 
prevede responsabilitatea acelora, cari întrebuin- 

țează ucenici, pentru faptele acestora, comise din 
lipsă de priveghere şi tot asemenea în general 
pentru amploiaţi. 

Orice activitate am întreprinde suntem răspun- 

zători de efectele ei şi printr'aceasta revenim la 
teoria riscului, de care am vorbit. În special ea se 
aplică în mod evident la responsabilitatea, pe care 
legea o consacră pentru clădiri. Când e vorba de 
un viciu de construcţiune, sau lipsă de întreţinere, 
zice legea civilă, proprietarul este răspunzător 

chiar fără nici o vină din partea sa. Dacă clădirea



RELAȚIUNEA JURIDICĂ 181 

sa prăbuşit în aceste condițiuni el poate să aibă 
şi dreptul de a, reclamă în contra constructorilor, 
dar nu poate să refuze să despăgubească, pe cei 
dăunați. Acest caz consacrat de lege este unul 
evident de teoria, riscului. Ea, nu a fost degajată 
totuși în trăsăturile fundamentale de cât în tim- 
pul din urmă, deşi codul Napoleon datează dela 
1804 şi această dispoziţiune eră şi în legislaţiunile 
şi mai vechi, 

Paguba pe care o culpă o produce poate să fie 
materială, distrugând un bun al altuiă, poate să 
fie pecuniară, poate să fie o pagubă adusă să- 
nătății sau vieţii altuia, poate să fie o pagubă mo- 
rală. E foarte interesant de văzut, fără a intră în 
detalii, cari pentru un moment ar fi. oţioase, că 

întreaga, evoluţiune a dreptului în privinţa aceasta 
a mers tot mereu mai mult pentru acordarea de 

daune în cazul pagubelor morale. In forma primi- 
tivă a dreptului se acordau numai pentru pagubele 

materiale. Astăzi jurisprudenţa noastră e constantă, 

tot asemenea în Franţa şi în toate ţările civilizate; 
ideia a, trecut în multe legislaţiuni sub formă ex- 
presă. Aceasta arată încă mai mult, cum progresul 
dreptului tinde spre o apropiere cât mai intimă de 

partea morală. 
Dauna care trebue în felul acesta reparată tre- 

bue să fie şi damnum emergens, însăşi dauna, 

şi lucrum cessans, câștigul de care a fost privat 

cel dăunat. Aceasta e natural în virtutea princi- 
piilor expuse, că o activitate, oricare ar fi, trebue
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să repare tot ce a provocat ca daune nelegitime celor- 

lalte activităţi, 

Culpa însă presupune un act ilicit; şi aceasta e 

decisiv. Am arătat, că culpa este călearea unei 
obligaţiuni preexistente. Aceasta însemnează, că 

este un act nepermis. Caracteristica culpei nu este 

paguba, pricinuită; trebue ca paguba. să fie ilicită. 
Căci pagube producem semenilor noștri în acti- 
vitatea, noastră, de toate zilele în orice clipă. Când 
profesorul pune o notă de cădere unui student, 
i-a adus o pagubă. Când cinevă execută o hotărire 

judecătorească în contra unui adversar, îi aduce o 
pagubă. Când, executând un contract de bună voe, 
cinevă îşi îndeplineşte o obligaţiune, îşi aduce o 
pagubă. 'Toată activitatea zilnică, este făcută din 
pagube şi câştiguri, care trec dela unul la altui, 
dar culpa se referă numai la pagube ilicite. 

Actele licite nu ar putei însă da în anume cazuri 
naştere la daune interese, la responsabilitate? In 

timpul din urmă s'a emis o teorie, a abuzului de 
drept, prin care s'a susținut aceasta. Atunci când 
cinevă îşi exercită un drept al său, dar exclusiv 
numai cu întenţiunea de a aduce o pagubă altuiă, nu 
are dreptul să o facă şi este responsabil. Presupunem 
un proprietar care spre a acoperi vederea unui imo- 
Dil vecin, ridică un zid fără absolut nici un folos, 
constatându-se, că este numai dorinţa de a, face 
rău vecinului. Aceasta nu poate fi îngăduit, căci 
dreptul are la baza sa morala, greva, care e un
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drept, poate să fie abuzivă; exerciţiul dreptului 
de grevă nu poate să meargă până la abuz numai 
din dorința de a, face rău patronului. 'Toţ ase- 
menea, patronul nu poate să concedieze un lucră- 
tor în mod abuziv, numai din dorința da a-l lovi. 
Codul civil german, în art, 226, prevede expres, 
că, ori de câte ori exerciţiul unui drept este fă- 
cut numai și numai cu intenţia de a, păgubi pe altul, el devine iliciţ şi produce responsabilitate. 

Să însemneze oare aceasta, cum au susținut; 
unii autori, că actele licite pot să dea, naştere la responsabilitate? Explicaţiunea logică, mai u- 
Şoar ă şi normală, este aceia dată de Planiol”), care spune, că exemplele acestea, araţă, numai, că actele lieite trebue bine definite. pur şi simplu. Când cinevă face un rău altuia, Și exercită un drept al său, dar numai cu intenţiunea de a face tău a comis în realitate un act Micit. Prin urmare, nu este bună calificarea juri dică, care se dă, atunci când se spune, că actele licite pot să ducă la res- ponsabilitate. : 

Culpa așă dar rămâne a fi călearea unei obli- sațiuni preexistente, adică un act, iliciţ, 
Iată cum culpa apare, nu ca, un fapt, material senerator de drepturi şi obligaţiuni, adică, un fapt material, care ar schimbă o situaţiune juridică, “i ca un act; care este Produsul unei voințe libere, voloță care singură poate să modifice 9 situal- ține juridică preexistentă, ca orice ac juridic, 
Tr. clem. de droit civil,
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2. Teoria nulităţei 

Dacă se înțelege astfel natura actului juridic, 

atunci se pătrunde una dintre cele mai însemnate 

și caracteristice teorii ale dreptului, teoria nuli- 

tăţei, 

In științele exacte, dacă cevă există, nu mai 
poate să fie nul. In drept, un act s'a făcut și to- 
tuşi este nul. Nulitatea este fenomenul carac- 

teristio în privinţa aceasta al dreptului. Ea, arată, 
că punctul de vodere juridic este altul, de cât 
punctul de vedere al ştiinţelor exacte, de consta- 
tare. Evident că fenomenul juridic se întemeiază 
pe constatări. dar intervine apoi punctul de ve- 
dere specific al dreptului. Un act nul este un act 
care, deşi s'a întâmplat, nu mai produce nici un 
efect juridic. 

Actele nule sunt de mai multe feluri. 
Sunt unele acte nule de plin drept. Dacă cinevă 

a făcut un asemenea act, nu mai e nevoe do nici 

o intervenţiune de nioi un fel, spre a fi socotit nul. 

Autorii observă astfel, că în asemenea cazuri nu 

cste nevoe de o intervenţie a justiţiei, căci nuli- 
latea se produce de plin drept, dela sine. Cineva, 
deși a făcut un asemenca act, totuşi ar puteă să 
facă un act contrariu în urmă, fără nici o răspun- 
dere din partea sa, pentrucă actul nul de plin drept 
nu produce nici un efect. Presupunem spre pildă, 
că cinevă a făcut un contract contrar ordinei pu- 
blice şi bunelor moravuri. Acest contract este nul 
de plin drept. Deşi s'a încheiat un asemenea con-
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tract, se mai poate face în urmă un alt coniiraot; 

contrariu valid. 
In al doilea rând, ori cine are un interes, poate 

propune această nulitate în justiție. Ori cine poate, 

când îi se prezentă prilejul în faţa instanţelor ju- 
decătoreşti, să invoace această nulitate. 

Pe de altă parte un act care din punct de ve- 

dere juridic nici nu există, nu mai poate să fie 

confirmat; nu se poate renunță la dreptul de 

a-l anulă, pentrucă actul este inexistent în sine 

şi prin urmare, nefiind născut, nu poate renaşte. 

Se poate face un act mou, dar cel vechiu nu poate 

reînviă, 

In sfârşit nu poate să intervină nici o resorip- 

țiune care să întărească un asemenea act; în drept 

el este -socoţit ca şi cum n'ar există, 

Printre actele nule de plin drept unii autori 
mai deosibese o varietate de acte, pe care le nu- 
mese inexistente. Aubry şi Rau numesc: astfel 

actele, cărora le lipsesc elemente de fapt. Presu- 

punem un act, făcut de un nebun complet lipsit 

de voinţă. Este evident un act nul de plin drept şi 

nu produce nici un efect; el este şi inexistent în 

fapt din punct de vedere al voinţei şi ia numele 

de act inexistent. Tot asemenea o lege care nu a 

fost votată de Parlament sau nu a fost sancţionată 

e inexistentă; pe când o lege existentă, dar ne- 

constituțională poate fi considerată în unele sis- 

teme de legislaţie ca nulă. Asemenea, acte inexis- 

tente nici nu e nevoe să fie anulate de lege. Acea-
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sta ar fi chiar deosebirea caracteristică, între actele 
inexistente şi cele nule de plin drept; unele au ne- 
voe să fie anulate de lege, altele mu. Un act lip- 
sit complet de voinţă, nici nu mai e nevoe să fie 
anulat de lege, pe când actul contrar ordinei pu- 
blice și bunelor moravuri se anulează, pentrucă 
legea o prescrie. ” 

In afară de actele nule de plin drept sunt; acte 
anulabile. Se vede aci tot; mai bine cât de special 
e punctul de vedere juridic spre deosebire de 
punctul de vedere al ştiinţelor exacte. Căci aceste 

„acte au existenţă faţă de unii şi faţă de alţii nu. 
Nu se poate spune despre un fenomen natural, 
că există pentru unul, iar pentru altul nu. Feno- 
menul juridic însă implică un punct de vedere 
special, care se vădeşte în existență nulităţei ju- 
ridice; sunt cazuri astfel când, lucru extrem de in- 
teresant, pentrucă arată cât de mult ne aflăm în 
cu totul altă direcţiune de cugetare, el există nu- 
mai pentru anumite persoane, 

Asemenea 'acte amulabile sunt cele făcute cu 
un viciu de consimțimânt sau făcute de incapabili, 

Un minor, când a făcut un act, poate să ceară 
anulaxea lui, întrucât a fost lezat. Alteineva nu 
poate să ceară anularea actului, pe când pentru 
un act contrar ordinei publice se poate invocă nu- 
litatea, de orice interesat, după cum am arătat. 

Pe de altă parte un act anulabil, trebue să fie 
anulat de justiţie, altfel actul subsistă. 'Trebue 
să intervină o hoţărtre judecătorească.
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În sfârșit actul anulabil poate să fie confirmat, 
Minorul ajuns la majoritate poate să confirme ac- 
tul său, 

Asemenea acte sunt; și actele lovite de un vi- 
ciu de consimțimânt, 

Viciurile de consimţimânt în convențiuni sunt 
eroarea, violența şi dolul. Nu intrăm în amănuu- 
tele desvoltărilor acestor trei categorii de VICI de consimțimânt, Ele se explică prin necesitatea, 
că, la baza unui contract, să existe o voinţă, liberă. 
Dacă cinevă a suferit o violență când a, făcut un 
wmlraet, el nu l-a făcut liber. Dacă a căzut în- 
ro eroare, actul iarăşi n'a, fost liber din partea, 
sa și de aceea vom adăugă, că eroarea nu anu- 
lează contractele de cât atunci când este vorba. de 
substanța lucrului, cu alte cuvinte, când este o "toare gravă, fără de care contractul Dici nu Sar Îi făcut, dacă nu ar fi existat eroarea, De aseme- când prin manopere dolosive 
rezultate întrun contract, care nu 
dit fără aceste manopere, cu alte cuvințe când sa violenta libertatea însăşi a agentului, atunci ne allAm în faţa unei nulităţi. Această, nulitate to- ti există numai în interesul părţei a cărei vo- intă a fos violentată și de aceea, această parte îimte să confirme, sau nu actul, şi ea singură, tale <% o invoce, 

Dacă teoria viciului de consimțimânt, se aplică iutuai în materie de conven 
il u inexistenţei voinței 

nea, 
se ajunge la 
Sar fi dobân- 

țiuni, teoria, mai gtne- 
Și teoria fraudei se a-
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plică în tot dreptul. Ori unde există o lipsă de 
voinţă nu poate fi vorba de act; juridic şi ori unde 

există o fraudă exercitată asupra altuia, ea con- 

rupe actul (fraus omnia corrumpit) pentrucă ea 
alterează activitatea liberă a persoanelor juridice 

întrun sens care este imoral, iar dreptul nu poate 

să meargă împotriva moralităţei. - 

În sfârşit din toate acestea rezultă, că nu 

pot să fie în principiu acte juridice care să pro- 

ducă efecte, de cât între persoanele cari au luat 

parte la ele. Terţii nu sunt atinși de actele ju- 
ridice; terții sunt persoanele cari nu au luat 

parta la acele acte juridice. Pentru ei, ele sunt 

„tes inter alios acta“, lucruri întâmplate între alţii, 

care nici nu-i interesează; de aceea şi o botărire 
judecătorească produce în principiu efecte numai 

între persoanele, cari s'au judecat. De asemenea 
un act juridic oarecare, un contract spre exemplu, 

nu poate să lege de cât pe părți, iar toate celelalte 

persoane străine nu sunt în principiu atinse de 
un asemenea act. 

Aceste fapte pun tocmai în lumină ideia, că nu 

poate să se producă un efect juridic pentru ci- 

nevă, de cât numai acolo unde a existat o voință 

liberă de a se produce acel efect juridic. 

3. Diviziunea actelor juridice 

In cele ce preced s'a arătat, că faptele ma- 
teriale nu pot aveă o semnificaţie juridică. 

Actul juridic, ca o consecinţă a, celor expuse,



RELAȚIUNEA JURIDICĂ 189 

este actul liber al unei persoane, prin care se 
modifică! b situațiune juridică preexistentă. Se 

înțelege prin situaţiune juridică în sens larg drep- 

turile şi obligaţiunile pe cari la un moment dat 

le posedă o persoană, juridică, luăndu-se fie ca un 
tot, fie fiecare în parte, 

Când kbinevă închee un contract, el modifică 

situaţiunea sa juridică, pentrucă face să se nască 

pentru sine drepturi sau obligaţiuni nouă. Când 
cinevă de pildă ar acordă un împrumut în bani, 

el trece dreptul de proprietate ce-l are asupra unei 

sume de bani, unei alte persoane, în anumite con- 

diţiuni. S'a schimbat deci situaţiunea, juridică pre- 
existentă, dreptul pe care îl aveă împrumutătorui 

asupra numiţei sume de bani, într'o altă sitnaţiune 
care se prezentă în alte condițiuni; împrumutatul 
păstrează banii şi poate dispune de ei, până la, ter: 

men, la scadență, când el trebue să-i înapoeze 
în deplină proprietate, împrumutătorului. Nu se 

poate concepe un act juridic fără o situaţiune ju- 

ridică preexistentă. 

Actele juridice pot fi de mai multe feluri. 

Unele reprezentă o manifestare de voinţă având 
ca scop conștient crearea sau stingerea unor drep- 

turi sau obligaţiuni. In acest caz ne aflăm în faţa, 

unei voințe intenţionate, directe, a părţilor. Exemple 

tipice de asemenea acte sunt convenţiunile în ge- 

nere. De obiceiu se rezervă numai acestora numele 

de acte juridice. | 

AMele din contră nu sunt o asemenea manifes-



190 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

tare de voihţă. Agentul nu a voit; în mod expres 

efectul juridic, dar dreptul presupune că el tre- 

buiă să-l voiască, şi asttel actul său îl produce în 

"orice caz. Aci intră toate hipotezele unei voințe 

indirecte. Cazul tipic este culpa. Agentul devine 

astfel responsabil de actul său, deşi nu a voit în 

mod intenționat crearea consecinţelor juridice nor- 

male pe care dreptul le atribue actului său. Une- 

ori, în această hipoteză, actul însuşi este voit, în 
efectele sale materiale, deşi efectele sale juri- 

dice nu sunt voite: de ex., comiterea cn vo- 

ință a unei infracţiuni penale. Alteori aciul nu 

este voit nici chiar în efectele sale materiale:: de es. 

un act de neglijenţă, care a, adus o daună alteuiva. 

In fine există o a treia, categorie de acte, care 

fără a fi denumite acte juridice, interesează în de- 

aproape dreptul și produc efecte juridice similare. 

Ele sunt așă zisele acte materiale. 
Se spune de obiceiu că asemenea acte materiale 

nu interesează dreptul, pentrucă deşi sunt voite, ele 
nu nasc drepturi sau obligaţiuni noi. Aceste acte 

sunt cele prin care persoanele uzează, de un drept 

al lor, fie consumând în întregime un bun, care 
astfel dispare, fie uzând de un bun care nu e con- 

sumptibil prin uz. Ele constitue facultăţi ale 
noastre. Sunt; actele noastre materiale de toate zi- 

lele care, toate intră în această, categorie. In reali: 

tate însă o analiză atentă şi foarte amănunţită arată, 

că, în aceste cazuri, se stinge un drept prin între” 
buinţare, adică se modifică, prin desfiinţarea ma-
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terială a obiectului dreptului şi deci a dreptului 
însuși, o situaţiune juridică preexistență. 

În cazul când e vorba de un bun care se con- 
sună, el dispare odată cu dreptul ce avea, persoana 
de a-l consumă. 

Dacă este vorba de un bun neconsumptibil, de 
folosirea continuă a unui astfel de bun, se va ob- 
servă că dreptul la folosinţă, se descompune, din 
punctul de vedere al duratei sale, în tot atâtea, drep- 
turi distincte câte momente are aceă durată. Dacă 
la un moment daţ, titularul s'a folosit întrun fel 
activ sau pasiv de bun, atunci şi-a consumat în re- 
alitate întreg dreptul ce aveă în acel moment Şi 
prin urmare ne aflăm în hipoteza, precedentă, 

In realitate toate actele, pe cari le facem în viaţa 
de toate zilele, se încadrează în felul acesta: în nor- 
mele juridice. 

Un student urcă treptele Universităţei, iată un 
fapt material şi s'ar crede că nu are nici o relaţiune 
cu dreptul. In realitate este folosința dreptului pe 
care oricine îl are în anumite condițiuni de a se 
înserie la Universitate şi apoi a se folosi de ea. 

Faptul acesta material, care reprezentă un act 
pur şi simplu permis, pe care partea îl poate face 
sau nu, după libera voinţă, este un act care repre- 
zentă exercitarea unui drept. De asemenea când 
consumăm un obiect al nostru. Sunt proprietar al 
unei cantităţi de alimente; le-am consumat; puteam 
să o 'fac, puteam să nu o fac. Este un act fără nici 
0 semnificaţie juridică? Faptul că proprietarul și-a



192 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

consumat cantitatea de alimente pe care o are, este 

exerciţiul unui drept al său. 

Să observăm bine, printr'o analiză amănunțită, 

cum se petrec lucrurile. Cineva este proprietar al 

unei cantități de alimente, în exemplul dat. Ce 

însemnează aceasta? Aceasta însemnează un com- 

plex de drepturi, pe cari acest proprietar le are, 

între cari acela de a le consumă, când va crede de 

cuviință. In clipa când a; consumat el şi-a, exercitat 

dreptul său, şi l-a stins, se schimbă situaţiunea, Ju- 

ridică, pentrucă alimentele nici nu mai există. 

De asemenea în ori ce acte de folosinţă pe care 
cineva le face, chiar când este vorba de un obiect 

care nu se consumă. Cineva locuește în casa sa; 

o face cu titlul de proprietar, de exemplu. Ce în- 

semnează că el este proprietar al casei sale? In- 

semnează că în fiecare moment se poate folosi de 

casa, sa. In -clipa când şi-a exercitat dreptul lui a 

făcut un act, prin care vechea lui situaţiune de a-şi 

exercită dreptul în acel moment a fost schimbată, 

căci dreptul astfel analizat s'a stins. Orice act pe 
care-l facem pe baza unui drept, adică toate actele 
noastre de toate zilele, sunt astfel acte care ating 

situaţiunea, juridică preexistentă și pun pe acel 
care le-a făcut într'o situaţiune juridică relativ 
nouă, 

Se va observă marea, asemănare între această 

din urmă categorie de acte, acelea prin care se stinge 
un drept prin exerciţiul lui, şi unele acte din 

prima categorie enunțată, anume acelea care con-
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stitue o manifestare de voinţă având ca SC0p con- 
știent stingerea, unei obligaţiuni (de ex., votarea, 
în cazul votului obligator, plata unei datorii, ete.), Deosebirea stă numai, că într'un caz e vorba de stingerea unui drept şi actul nu se face din punctul de vedere psihologie întotdeauna cu conștiința de- plină a efectelor juridice, pe când în celălalt caz e vorba de stingerea unei obligaţiuni Și actul se face de obiceiu perfect conștient, Paralelismu] este perfect, 

Din punct de vedere științific această analiză este interesantă Spre a se puteă prinde în mod exact înțelesul conceptului de act juridic, 
Actul juridic este aşă dar o noţiune cu o sferă mult mai largă, de câţ aceia care i se atribue de obiceiu. Numai faptele materiale, cari ay âu nici un fel de legătură cu acțiunile oamenilor între ei, sunt în afară de sfera actelor juridice. Indată Însă ce un act material ințră în legățură CU activitatea conștientă a oamenilor între ei, e] interesează imediat dreptul. Am daţ ca exemplu trăsnetul care ar cădeă asupra unei case; iată un fapt materia] care se întâmplă, un fenomen natura], Acest fe. nomen natural, în sine, nu are DiCi 0 se juridică, este numai o faptă materială, însă între persoanele aţinse de acest, fe intervenit un contract, cum ar fi de ex. tract de asigurare, atunci va începe să dreptul, ă 
Coneluziunea este, că în ori ce în 

mnificaţie 

îndată ce 
nomen a 

Un con. 
intereseze 

Prejurare, actul 2955 — Biblioteca Universitară, = VII, — 13
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juridie modifică o situaţiune preexistentă făcând 

să nască una nouă, adică se petrece numai în lumea, 

specifică a dreptului și nu în lumea materială. 

Actul juridic, ca să existe, trebue în orice caz 

să fie actul unei persoane capabile să judece, adică 
a unei persoane libere. 

Actul juridic astfel înţeles nu trebue confun- 
dat cu dovada lui. 

În drept se face deosebire între negotiumnu juris 
şi înslrumentum probationis. Cână ocinevă face 
un contract de vânzare, de exemplu, de obiceiu se 
numește act de vânzare înscrisul. Inscrisul este 
însă numai instrumentul, care se face pentru a se 
probă actul. Actul consistă în convergenţă voin- 
țelor ambelor părți. Indată ce concursul de voințe 
s'a întâmplat, în dreptul nostru, actul există. Când 
vorbim aşă dar de act juridic, nu ne referim la do- 
cumentul scris sau alţ mijloc de probă externă, care 
formează numai „instrumentum probationis“, ci ne 
referim la activitatea persoanei raţionale, prin care 
ea schimbă o situaţiune juridică, ceeace de obiceiu 
în drept se numeşte „negotium juris'“. 

Actele juridice pot să fie, după părerea obici- 
nuită, de două feluri: unilaterale şi bilaterale. Acte 
unilaterale ar fi acelea cari nu sunt decât emana- 

iunea unei singure voințe, pe când acte bilaterale 
sunt acelea, în cari două voințe concură. 

Avem impresiunea, cu alţi autori, că deosebirea
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între actele unitaterale şi bilaterale nu este destul 
de bine justificată 1). 

Ca exemplu de act; unilateral se dă testamentul. 
Iată un act, pe care o singură persoană l-a făcut; 

un singur act de voinţă a fost necesar pentru ca 

testamentul să existe. Tot asemenea, când e vorba 

de succesiuni, cineva, poate în mod unilateral să 

renunţe sau să accepte o succesiune. Acceptarea 

poate fi şi tacită; acela care poate să accepte o 

Succesiune, se presupune că a acceptat-o întreagă, 

chiar dacă a ridicat o batistă din succesiune. Re- 
nunțarea trebue să fie, conform legilor noastre, ex- 

presă şi lăcută într'o anumită formă, printr'o de- 

clarațiune la, grefa tribunalului. Actul de acceptare 

său de renunțare al unei succesiuni pare, într'ade- 
văr, a fi un act unilateral numai al unei singure 

persoane care îşi manifestă voinţa. “Tot asemenea o 

ofertă, care se face, precum şi acceptarea unei oferte 

par la prima vedere fiecare acte unilaterale, Tot 

asemenea, în materie de familie, acte ca emanci- 

parea, prin care se ridică, în parte, incapacitatea 

unui minor, par a fi acte unilaterale; de asemenea 
recunoaşterea copiilor naturali. In sfârşit, acte de 

voinţă cari produce efecte juridice şi par expresi- 

vnea numai a unei singure voințe, sunt în gene- 

ral toate delictele, pentrucă nunai voinţa vinova- 

tului a intervenit spre a schimbă o situaţiune juri- 

dică, 
——— 
  

1; Plamiol, Tr. €lem. de dr. civil,
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Toate aceste acte însă nu pot să aibă semnifica- 
ție juridică, de cât întrucât concură două voințe. 
„Dela început putem spune acestea, dacă ne gân- 

dim la lămuririle pe cari le-am dat asupra rostului 
dreptului. Dreptul nu poate să existe pentru un 
om izolat, fără nici o legătură cu alţi oameni; drep- 
tul nu se poate concepe de cât în relaţiunile dintre 
oameni: un singur om izolat şi ori cât şi-ar fi ma- 
nifestat voinţa sa întrun fel, nu poate să producă 
rezultate juridice. 

Să luăm pe rând pe fiecare din actele, care s'au 
dat ca exemple de acte unilaterale. 

Este adevărat, că acel care a tăcut un testament 
îşi manifestă singur voința; dar ar avea vreo 
semnificaţie testamentul dacă : m ar există ci- 
nevă, care să beneficieze de el? Altfel nu ar 
aveă, nici un efect juridic. 

In realitate se întâmplă exact ca în ca- 
zul acceptaţiunei unei oferte. Oferta sau ac- 
ceptarea se pot petrece întrun foarte scurţ 
interval de timp, aşă cum se întâmplă de 
obiceiu în convenţiuni. Ni se oferă cevă, discutăm 
cu un altul și în momentul când am acceptat, s'a 
constituit contractul. Dar diferenţa, de timp între 
momentul ofertei şi al acceptărei poate uneori să 
fie mare şi aşă se întâmplă în așă zisele contracte 
prin corespondenţă, când se pune chestiunea de a, se 
şti în ce moment sa perfectat contractul. Oferta, 
dacă nu ar fi acceptată de nimeni, nu ar puteă să 
aibe nici un fel de semnificaţie juridică.
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Tot asemenea, testamentul reprezentă voinţa de- 

functului ca anumite bunuri ale sale, sau toate 

bunurile sale, să devină proprietatea unei anumite 

persoane. Dacă acea persoană nu acceptă, întocmai 

cum se acceptă o ofertă, testamentul cade şi devine 

un act vid de orice sens juridic. 

Aceeaş observaţiune se aplică şi la renunţarea 

sau acceptarea unei succeşiuni. A rămas o suc- 

cesiune; dacă cineva o acceptă, este că a primit să 

fie moștenitorul defunctului. Conform legei, se pre- 

supune, că acela, care are dreptul să accepte o moş- 

tenire, este acel căruia în “mod prezumat, defunctul 

a vrut să-i lase moştenirea. Prin urmare şi aci, în 

materie de succesiuni ab imtestat, avem o întâlnire 

de voințe, care se petrec în mod distinct în mai 

multe momente succesive. ! 

Emanciparea, recunoaşterea unui copil natural, 

toate celelalte acte de acest fel sunt tot asemenea 

în xealitate acte uşor de înţeles. Să nu uităm, că 

minorul, care se emancipează, este incapabil și ca 
atare nu el are în mod normal să-şi manifeste vo- 

ința în anumite acte. Legea regulamentează cine 

poate să vorbească în numele său, aşă că în realitate 

este vorba de un act, prin care se desăvârşește ca- 

pacitatea unui om care a ajuns la oare care majo- 

ritate. Este aplicarea principiului enunțat, că o 

voinţă acolo unde există libertate de voinţă, trebue 

să-şi producă efecte juridice. Indată ce constatăm 

că voinţa este conştientă, este natural ca legisla-
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țiunea să vină să acorde efecte juridice actelor a- 
cestei voințe. 

In recunoașterea copilului natural, apare nu 
numai această idee, dar apare chiar ideia unui fel 
de convenţiune, în care copilul natural nu se mani- 
festă direct, dar îşi manifestă voinţa prin organele 
legale pe care le are, şi cari pot să nu fie altele de 
cât chiar acelea, cari îl recunose. 

In ceeace priveşte actele delictoase, de aseme- 
nea există concursul a două voințe. Dacă cineva 
a adus o daună altuia printr'un act al său, prin 
aceasta a, făcut un act de voinţă, un act juridic, 
fie că intenţiunea a fost, directă sau indirectă, fie 
că a vrut actul în mod dolosiv, sau fraudulos, fie 
că este vinovat de o neglijenţă. Dacă nu ar fi vorba 
de o a doua persoană, care să fie lezată şi care deci, 
ca voinţă prezumată, să vrea repararea daunei su- 
ferite, nici nu ar puteă fi vorba de o relațiune ju- 
ridică nouă care se naște. Prin urmare și în acest 
caz ne aflăm în faţa unei relațiuni dela. persoană 
la persoană și nu putem în nici un caz, să ne aflăm 
în faţa unui act izolat de voință, care să nu con. 
cure cu voinţa altei persoane. - 

In acelaş sens larg convenţiunea nu se confundă 
cu contractul. Contractul este actul prin care două 
voințe vor să producă anumite efecte juridice, să 
creeze anumite situațiuni noui. Convenţiunea este 
o noțiune mult mai largă. In convenţiune intră şi 
toate contractele. în noţiunea de convențiune însă, se 
mai cuprinde şi o scrie de alte acte car sunt contrac-
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te. De pildă toate actele pe care le-am enunțat ca 

acte convenţionale sunt în realitate după cum vam 

arătat, acte convenţionale. Tot asemenea actele prin 

care se stinge o obligaţiune preexistentă sunt con- 

venţiuni, dar nu sunt contracte. Imprumutatul de 

pildă are obligaţiunea ca să plătească o sumă de 

bani la scadenţă; actul, prin care plăteşte suma de 

bani şi astfel stinge obligaţiunea, reprezentă o con- 

vențiune, dar nu este un contract. 

Contractele pot să fie de două feluri: unilaterale 

şi bilaterale sau sinalagmatice. Dar înţelesul acestei 

diviziuni este cu totul altul de cât aceea a actelor 

juridice în unilaterale şi bilaterale. 

Contractul unilateral este acela în care se crează 

obligaţiuni numai în sarcina unei părţi. In fa- 

voarea uneia sau mai multor persoane se crează 

drepturi sau (nu şi) obligaţiuni. 

De pildă întrun contract de împrumut ar puteă 

să fie mai mulți cari împrumută sau mai mulţi 

cari s'au împrumutat. In realitate avem astfel două 

categorii distincte de persoane, unele care asumă 

drepturi, altele obligaţiuni. Contractele unilaterale, 

fie că este vorba de o singură persoană, care ia, 

parte la contract, fie că este vorba de mai multe, 

este acela care pe de o parte crează drepturi, pe de 

altă parte obligaţiuni. 

De pildă în contractul de împrumut, când cineva 

împrumută o sumă de bani, îşi crează un drept cu 

consimţimântul împrumutatului, dar nu are nici 0 

obligaţiune faţă de împrumutat, îndată ce suma
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a fost vărsată. Un contract de donaţiune este con- 
tractul prin care donatorul îşi crează o obligațiune 
ȘI nici un drept faţă de donatar, prin însăşi con- 
tractul. 

Sunt însă alte contracte, care crează şi de o parte 
şi de alta și drepturi şi obligaţiuni în acelaş timp. 
şi un asemenea contract, tipic este contractul de 
vânzare („„emptio venditio““). Când cinevă, vinde um 
obiect se obligă să dea obiectul şi-şi crează dreptul 
de a obţinei, în schimb un preţ, iar cealaltă parte 
se obligă să plătească preţul şi-şi crează tot odată 
și dreptul de a avea obiectul; prin urmare fiecare 
parte îşi asumă și drepturi, şi obligaţiuni, 

Convenţiunile în general Joacă un mare rol nu 
numai în dreptul privat, dar şi în dreptul public. 

S'ar puteă spune în dreptul privat, că dreptul 
civil, care este drept comun al întregului drept pri- 
vat, se rezumă la trei idei fundamentale şi anume: 
]. Hbertatea convenţiunilor; 2, mărginirea lor în 
vederea unor anumite interese „generale; 3. res- 
ponsabilitatea pentru actele delictoase. Pe aceste 
trei idei fundamentale, este construită întreaga le- 
gislaţie civilă şi toate dispoziţiunile de lege, pe care 
le aflăm în codul civil, nu sunt altceva de cât des- 
voltarea după anumite concepţiuni a acestor idei 
fundamentale, care formează coloanele de susținere 
a întregului edificiu al dreptului privat. 

Dar în dreptul public nu se petrece oare tot așă? 
Nu vom întră aci în discuţiunile cari se fac, în teo- 
ria generală a, statului, asupra. chestiunei de a se
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şti, dacă nu cumva, chiar într'o monarhie absolută, 

ar există un fel de convenţiune între autoritatea 

dominantă şi cei guvernaţi, dar luăm ca exemplu 

societăţile moderne pe care le numim civilizate. In 

ce consistă progresul? Autorii sunt de acord în 

general în a afirmă, că progresul consistă în de- 

mocraţie. Democraţia. reprezentă ideia unei conven- 

țiuni, care se manifestă prin anumite forme cu totul 

specifice în dreptul public. De pildă alegerile nu 

sunţ de cât unul din mijloacele externe de manifes- 

tare a acestei convențiuni. Dar chiar dacă nu am 

admite teoria democratică, chiar în teoria autocra- 

tică, încă ideia dominantă nu poate fi de cât un fel 

de convenţiune, întru cât nu poate fi justificată do- 

minaţiunea autorităţei de stat, de cât numai prin 

ideia, de drept, adică prin ideia, că această autori- 

tate de stat; lucrează în interesul populaţiunei res- 

pective şi prin urmare există un fel de concurs 

ideal de voințe, între guvernanţi și gruvernaţi. prin 

adhesiunea, acestora din urmă la obligativitatea ac- - 

telor celor dintâi. In ori ce caz actul legiferărei sar 

puteă uşor analiză ca convenţiune făcută prin dele- 

gați (legivitorii) în numele întregului popor. 

Actele de administraţie sau jurisdicție apar ca o 

executare a. acestei convenţiuni. Și tot astfel întreg 

dreptul public se poate explică prin acte juridic”, 

care, evident, nu vor semănă totdeauna cu cele din 

dreptul privat, dar în esenţă vor aveă aceiaşi 

natură.
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a) Diviziunea lui Jăze a actelor juridice 

Actele juridice astfel caracterizate mai pot fi de atâtea feluri, de câte feluri sunt situaţiunile ja- ridică pe care le crează. 
În privința, aceasta, unul dintre autorii cei mai de seamă ai dreptului contemporan francez, Gaston Jeze, cu o acuitate şi o fineţe de analiză întradevăr impresionante, a'enunțat o împărţire a actelor ju- ridice, din acest punct de vedere. 

EI observă, că situațiunile Juridice pot fi de mai multe feluri; pot fi situaţiuni generale şi situaţiuni particulare, individuale. Situaţiunea este o noţiune care cuprinde şi ideia de drept şi ideia de datorie. Când cineva, are fie un drept, fie o obligaţiune. zi- cem că are o situaţiune. Juridică. 
Aceste situaţiuni pot să fie generale. Sunt unele situațiuni care nu aparțin numai unui anume indi- vid, dar aparțin unei masse de indivizii. Când zicem, că guvernul are dreptul să facă anumite acte, acea- sta însemnează, că oricine ar fi la guvern, ori ce par- tid sau ori ce persoană, are dreptul să facă aceste acte. Toate dispoziţiunile cuprinse în lege crează situaţiuni generale juridice. Când cinevă, este pro- prietar are o anumită situaţiune privilegiată faţă de lucrul său, dar această, situaţiune nu este indi- viduală, ci: aparţine de asemenea tuturor proprie- tarilor, pentrucă aşă e definită de lege. 
Dimpotrivă, sunt alte situaţiuni cari sunt indi- 

viduale. A a vândut lui B un imobil în schimbul
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unei sume de bani. EI a exercitat incontestabil un 

drept care nu-i aparține numai lui, ci tuturor pro- 

prietarilor. Dar în acelaș timp el a creat la activul 
lui B dreptul de a aveă imobilul numit și la, activul 

său dreptul de a aveă o sumă de bani bine deter- 
minată. Iată situaţiuni individuale. Imobilul vândut 

și specificat 'prin act nu poate să aparţină decât 
numai cumpărătorului şi este numai al lui. Tot 

asemenea suma de bani care se datorează vânzăto- 
rului, în urma actului de vânzare, âparține numai 

vânzătorului. 

Pornind numai dela această analiză a deosebirei 
între o situațiune genârală și una individuală, Jeze 
observă, că sunt acte juridice, cari crează situaţiuni 
generale, şi altele, cari crează situaţiuni indivi- 
duale. Actele de legiferare din punctul de vedere 
material sunt în principia acte creatoare de 
situațiuni generale. Ceeace face Parlamentul, când 

legiferează, este o creare a unei serii de situaţiuni 
generale, care se aplică la mai mulţi indivizi. Tot a- 
semenea actele de regulamentare, pe cari le face pu- 
terea executivă, sunt; acte creatoare de situaţiuni ge- 
nerale, regulamentele de aplicare a, legilor. De ase- 
menea Sar puteă susține, că sunt acte creatoare de 
situațiuni generale şi regulamentările interne: pe 
cari anumite corporaţiuni şi le dau, de pildă dispo- 
zițiunile generale referitoare la. toţi membrii lor, pe 
cari organele unei societăţi le-ar Iuă. 

Sunt însă acte. cari crează situaţiuni individuale 
Și în genera] acestea, sunt actele private ale. fie- 

A
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căruia, dintre noi, prin care se crează anumite drep- turi sau obligaţiuni. In exemplul citat mai sus cumpărătorul are dreptul la imobilul determinat, 
pe care l-a cumpărat; vânzătorul, la suma fixată 
prin contractul de vânzare. | 

Dar ceeace este foarte interesant, este că aceste acte creatoare de situaţiuni. individuale de obiceiu nu sunt simple. In afară de faptul că vânzătorul și-a rezervat dreptul la suma -de bani și cumpără- torul dreptul la imobil, părţile, prin faptul că au făcut contractul, s'au supus dispoziţiunilor legii; s'au declanșat; dintr'odată în favoarea. sau defa- voarea, fiecăruia, țoate dispozițiunile din codul civil referitoare la contracte, care sunt foarte multe şi extrem de complexe; sunt aşă de mulţe, că le stu- diem ani întregi şi nu ajungem, poate, la desăvâr- șita, vidare a problemei. O sumă nenumărată de dis- poziţiuni, de reguli, se aplică dintrodată atât vân- zătorului, cât și cumpărătorului, Aceste nenumă.- rate reguli, cari [i se aplică. nu sunt reguli indivi- duale, ci se aplică tuturor ' vânzătorilor și tuturor cumpărătorilor, prin urmare suni situaţiuni gene- rale, care se aplică părților cari au conveniă, 
Ce semnificaţiune a avut atunci actul individual? A declanşat situaţiunea generală. a, făcut ca. dintr'o- dată ea să se aplice părților. Din momentul când contractul de vânzare a intervenit, toate situaţiu- nile generale, corespondente, asă cum sunt prevă- zute în toate dispoziţiunile de lege, se aplică văn- zătorului. Ca să se aplice aceste situaţiuni generale
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vânzătorului şi cumpărătorului, trebue însă să în- 

tervină actul. De aceea actul este condiţiunea, ca 

aceste situaţiuni generale să se aplice. 

Astfel Jeze găseşte, că există o a treia, cate- 

gorie de acte juridice, pe care le numește acte con- 

dițiuni. Sunt actele prin care cinevă face să 

se aplice la un moment dat, situaţiuni generale de 

drept preexistente, pe care nu le crează actul însuşi. 

O ultimă categorie de acte juridice sunt cele de 

natură judecătorească. Judecătorul în genere nu 

crează drepturi noui, nici individuale, nici gene- 

rale, ci numai constată faptele sau drepturile între 

părți, cu putere de lege. Aceste acte constitue a 

patra, categorie de ate juridice în concepţia lui 

Jeze. | E 

Să nu contundăm actul însuși al judecăţei, care 

este actul juridic, cu cererea în justiţie, observă Jăze. 

Cererea în justiţie este un act condiţie. Când ci- 

neva, a făcut un proces, a înaintat o acţiune în faţa 

instanţelor judecătoreşti, printmaceasta s'a investit 

cu o serie de drepturi și obligaţiuni, pe cari le av, 

conform legei, toţi acei cari intentează un proces; a 

declanşat o situaţie generală preexistentă, pe cari 

şi-o aplică sie-şi. 

Distineţiunea, aceasta aşă de interesantă, cu atât 

mai mult cu cât reprezentă o unificare generală 

de concepţii între dreptul public şi cel privat, are 

a însemnătate practică foarte mare. 

- Căci actele creatoare de situaţiuni individuale 

au ca rezultat, că numai persoana, care a creat o
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situaţiune individuală, poate să o modifice. Prin 
actul de voinţă al părților, s'a creat o situațiune 
individuală; numai printr'un alt act la fel al ace- 
lor părţi ele pot să o modifice. Situaţiunile generale 
însă nu pot fi modificate de părțile interesate; ci nu- mai de acei cari sunt autorii actelor creatoare de si- tuaţiuni generale. Spre pildă o lege nu poate fi mo- dificată prin convenţiunile noastre, ci poate fi modi- ficată numai de acei îndreptăţiţi să facă legea. De aceea, ori de câte ori intervine o modiiicare a situa- 
(iunei generale de drept, ifăcută de organele legale, 
adică de acele îndrituite să facă aceâstă modificare, 
adică de aceeaşi voinţă care a creat acei, situaţiune 
generală, de atâtea ori această schimbare se impune 
particularilor, 

De aceea nu poate fi vorba de drept câştigat, de 
cât numai atunci, când e vorba de o situaţiune par- ticulară şi nu de una generală.  Ideia de drept 
câștigat, care joacă un foarte mare rol în drept, şi. 
care până azi nu a fost încă precizată, prinde astfel 
un înțeles clar şi definitiv. 

Ori de câte ori cineva şi-a creat o situațiune par- 
ticulară, are ceeace se cheamă în drept, un drept 
câștigat; când însă i se aplică, printr'un act con- 
diţie, o situaţiune generală, el nu are un drept câş- 
tigat şi legiuitorul poate ori când să modifice 
această situaţiune generală. 

Autoritatea, lucrului judecat, una dintre institu- 
țiile fundamentale ale dreptului, se explică de ase- menea prin această distincţiune.
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Autorii recenți găsesc astfel, cu Jăze, că distine- 

țiunea între dreptul câștigat şi expectativa, de drept, 

care nu produce un efect juridic, trebue să fie înlo- 

cuită cu deosebirea, între o situaţiune individuală, 

care poate să fie modificată de părți şi nu poate 

fi modificată de alteinevă de cât de părţi, şi o si- 

tuațiune generală, care poate ti modiiicată numai 

de acela care a creat situaţiunea; generală. Numai 

persoana care printr'un act de voință a creat-o, 

poate să modifice situaţiunea, generală, când e vorba 

de o lege, numai Parlamentul; ea nu poate să in- 

tervină în situaţiunea individuală creată printr'un 

act de voinţă individuală și deci trebue să o respecte 

pe aceasta din urmă ca un drept câştigat. De ase- 

menea însă persoanele, cari au creat situațiuni ju- 

ridice individuale, pot să modifice aceste situațiuni 

juridice individuale, dacă intervine o nouă conven- 

țiune, dar nu pot să schimbe situaţiunile generale. 

Competența, respectivă a legiuitorului şi a par- 

ticularului apare astfel într'o lumină mai clară, înte- 

meiată pe ideia, că numai voinţa, care a creat un 

efect juridic, îl poate modifică. Prin aceasta, se 

confirmă concepţiunea, care face din voinţa Viberă 

singura, creatoare de efecte juridice. 

Diviziunea astfel explicată, a actelor juridice nu 

este numai a lui Jăze, dar este aproape a tuturor 

autorilor mai noui, mai ales din Franţa. Ea apar- 

ține în mare parte, în ceeace priveşte principiile 

ei, şi lui Bonnecase, care a analizat cu foarte mare 

amănunțime în o lucrare apărută în timpul din
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urmă, ca un supliment la tratatul de drept civil al 
lui Baudry Lacantinerie, noțiunea actului juridie. 
Ea aparţine şi lui Duguit, decanul Facultăţei dela 
Bordeaux, care în marele său tratat de drept eon- 
stituţional analizează actul juridic cu o deosebită 

“ amănunţime şi profunzime. 

b) Diviziunea lui Duguit a actelor juridice 

Pentru Duguit actele juridice sunt sau acte 
obiective sau acte subiective sau acte condițiuni ?). 

Acte obiective sunt acelea cari crează situaţiuni 
juridice generale, cum ar fi spre pildă legile, re- 
gulamentele interne ale unei țări, ale unei asocia- 
țiuni şi orice regulamentare în general, 

Actele condițiuni sunt actele cari declanşează 
a situaţiune generală, în sensul că, atunci când se 
produc, fac să se aplice autorului actului o situa- 
țiune generală preexistentă. Iar actele subiecotive 
sunt acelea cari crează situaţiuni juridice indivi- 
duale, în terminologia lui Duguit. 

„Socotim însă, că analiza lui Jeze este mai adân- 
cită de cât aceea a lui Duguit; Jeze merge într'a- 
devăr până la ultima descompunere a situaţiunei 
Juridice, arătând, că ori ce situațiune juridică în 
general se compune dintr'o sumă foarte mare de 
situațiuni juridice mai amănunțite. Nu este sufi- 
cient a spune, cum face Duguit, că atunci când 
cinevă a făcut un contract, a creat o situaţiune 

  

1) Traâtă de droit constitutionnel, ed. II, vol. 1.
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juridică generală sau particulară. Jeze explică, cum 

o asemenea situaţiune se descompunea într'o sumă 

foarte mare de situaţiuni individuale și gene- 

rale, 

Teoria contractului a lui Duguit 

Duguit în analiza pe care o face mai departe 

actului juridic, deosibeşte actele plurilaterale de 

actele unilaterale, acte cari se crează numai prin o 

singură voinţă, şi acte cari necesită mai multe vo- 
ințe, cum este convenţiunea *). 

Duguit are o concepţiune specială asupra căreia 

nu ne este dat să insistăm aci, care combate in- 

dividualismul în drept şi reduce dreptul la situa- 

țiuni generale, adică, cum le numeşte el, situajţiuni 
obiecțive. Pe baza, acestei concepţiuni, el deosi- 

bește actele plurilaterale în mai multe clase. Unele 

pe care le numeşte contracte propriu zise, altele, 

pe care le numeşte uniuni, şi altele, acte colective, 

Am arătat dejă, că nu ori ce contract este o 
convenţiune. Duguit găseşte nu numai, că nu ori 

ce contract este o convenţiune, dar există acte 

plurilaterale, cari nu sunt nici măcar convenţiuni, 

deşi sunt arte plurilaterale. 
Pentru Duguit contractul este de sigur un acord 

de voințe; dar nu ori ce acord de voimţe este un con- 

tracţ în limbajul obicinuit, ci numai acela prin care 

în prima linie părţile vor rezultate opuse, care a- 

———   

1) Draft de droit coustitutionnel, ed. II, vol. |. 

2955, — Bibiioteca Universitară, —— VII — 14
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târnă unele de altele. Iată pe cinevă care împru- 

mută o sumă de bani; împrumutătorul vrea să de- 

vină creditor al sumei de bani, împrumutatul vreă 
să devină debitor, cu toate consecințele juridice. 

Există un acord de voințe, dar obiectele voinţei 

sunt deosebite la fiecare parte şi chiar mai multe 

obiecte sunt voite de fiecare parte şi fiecare a- 
târnă de obiectele voite de cealaltă parte. Nu sar 

puteă, concepe, ca împrumutatul să devină debitor, 

dacă împrumutătorul nu devine creditor. Cu această 

condiţiune, el devine debitor, altfel nu. Şi invers, 

condiţiunea ca împrumutătorul să devină creditor, 
este ca, împrumutatul să devină debitor. Iată dar 

voințe concordante, dar cu obiecte opuse, cari de- 

pind unele de altele. 

Afară de aceasta, zice Duguit, mai este o con- 
dițiune pe care trebue să o îndeplinească o con- 
venție spre a fi un contract, anume aceea să se 

creeze prin ea o obligaţiune și nu un drept real. 
Pentru a afirmă acest lucru, Duguit merge până 

în dreptul roman, până la stipulaţiune. Stipulaţiu- 

mea este forma solemnă, caracteristică, care în 

dreptul civil roman creă obligaţiuni. 

Stipulaţiunea în drept roman, creă numai obli- 
gațiuni. Ea nu transferă dreptul de proprietate. 

Trebue să mărturisim, că forma romană primi- 
tivă reprezentă o analiză mai rafinată a actului 

juridice al vânzărei, al transmisiunei dreptului de 
proprietate, de cât aceă modernă, în sensul că toate 
elementele actului apar la lumină, pe când în con-
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cepţia modernă, elementele se contopesc între ele 

şi au ajuns în mod obişnuit să fie amestecate toate 

laolaltă, fără, să le mai deosebim, întocmai după 
cum când privim un obiect, nu-i vedem toate deta- 

liile, ci obiectul în întregime. 

In dreptul german, în codul civil german, .0b- 

servă Duguit, cuvântul „contract“, este de altfel 
rezervat numai pentru acordurile de voinţă, cari 
crează obligaţiuni. Atunci este ceeace Germanii 

numesc „ein Vertrag“, un contract. Pentru trans- 

misiunea, de proprietate Germanii rezervă de obiceiu 

cuvântului „Einigung“, înţelegere, ceeace însem- 

nează, că a rămas încă, chiar în spiritul juriști- 

lor contemporani, adevărata înţelegere a, ceeace 

ste un contract. 

Notăm în fine, că, prin faptul că crează obli- 

gaţiuni, contractul crează situaţiuni îndividuale. 

In afară de contracte, sub aceste două forme, 

Duguit observă, că mai există şi alte acte plurila- 
terale de voință. Am dat ca exemplu plata unei 

obligaţiuni, care este incontestabil o convenţiune 

Și nu este un contract. Duguit; dă ca exemplu o 
serie de convenţiuni extrem de interesante pe care 
Germanii în mod obicinuit le numesc „Vereinba- 

rugen“, cuvânt pe care Duguit îl traduce cu „u- 

niune“ a voinţelor. 

Un exemplu de o asemenea convenţiune este nu- 
mirea unui funcţionar, pe care am analizat-o cu 

alt prilej. Tot asemenea este concesiunea de ser- 
vicii publice, căsătoria, contractul colectiv sau de
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adheziune. In toate aceste convenţiuni există un 

acord de voințe, dar acest acord de voințe nu cre- 

ază situaţiuni individuale, obligaţiuni, cum fac con- 
tractele. 

Când se face o numire de funcţionar, atunci 
funcţionarul, de plin drept, intră în toate dreptu- 

zile şi atribuţiunile unui funcţionar, aşă cum sunt 
stabilite dinainte de lege pentru ori ce funcţionar 

de categoria sa. Nu s'a creat în favoarea nimănui 

o situaţiune juridică individuală nouă, cum ar fi 
de pildă întrun contract; de împrumut, unge se 
crează o anume obligaţiune în sarcina unei anu- 
mite persoane şi în favoarea, alteia; se aplică pur 

şi simplu, prin faptul numirei, toate dispoziţiunile 

legale referitoare la funcţionari; actul numirei 

este astfel actul, care reprezentă numai condiţiu- 

nea, pentru ca în persoana funcţionarului să se 

aplice toate dispoziţiunile preexistente de lege re- 
feritoare la funcționari. 

'Tot asemenea o concesiune de servicii publice, 

se analizează în două elemente: un element contrac.- 

tual, care într'adevăr crează situaţiuni individuale, 
dar și un element general, prin care se aplică con- 
cesionarului dispoziţiuni generale ale dreptului ad- 
ministrativ. Căci, când cineva a obținut o conce- 
siune, prin aceasta, se obligă să se supună; la, cae- 
tul de sarcini, la dispoziţiuni generale care se 
aplică tuturor concesionarilor. Prin urmare prin- , Ste UA tr aceasta se aplică o situaţiune generală şi nu o 
situațiune individuală,
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Căsătoria, — zice Duguit, —se numeşte de a- 

semenea în mod greşit, de obiceiu un contract, pen- 
trucă în contracte se crează situaţiuni individuale 

în sareina unei anumite persoane şi în favoarea 

unei alteia. Căsătoria este un act plurilateral, prin 

care se aplică soţilor dispoziţiunile din lege refe- 

zitoare la. căsătorii. Din momentul când actul se 

produce, toate dispoziţiunile referitoare la căsă- 

torii se aplică, prin urmare nu e vorba de crearea 

unei dispoziţiuni individuale, ci numai de aplica- 

rea unor situaţiuni juridice generale preexistente 

la persoanele interesate. 

Tot astfel contractul de adheziune este, după 

Duguiţ, numit greşit un contract. Contractul de 

adheziune tip, care s'a desvoltat mai ales în tim- 

purile din urmă şi nu este cunoscut de dreptul 

clasic, este contractul prin care cinevă convine a 

i se aplică o reglementare generală, de pildă cinevă 

cumpără un bilet pentru un transport sau o întire- 

prindere publică oare care. Această întreprindere, 

dacă este de cale ferată, are regulamentele ei care 

se aplică tuturor acelor, cari călătoresc. Prin fap- 

tul, că cinevă a luat un bilet, s'a supus tuturor 

acestor condițiuni generale. Nu e vorba aci de 

crearea, unei situaţiuni individuale, — poate să in- 

tervină şi aceasta; — dar o întreagă situaţiune ge- 

nerală se aplică tuturor călătorilor. | 

Tot asemenea în contractele colective, care gre- 

și se numesc contracte, nu e vorba de creaţiunea 

unei situaţiuni individuale, ci de aplicarea unor
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situațiuni generale. Contractele colective se în- 
chee între reprezentanţii grupării muncitorilor şi 
reprezentanții grupărilor eventuale de întreprinză- 
tori, pentru a se fixă contractul de lucru al fie- 
cărui muncitor; care se va angajă în viitor, Dacă 
o asemenea convențiune a intervenit, la ea, adheră 
orice lucrător, care se angajează; întreprinzătorul 
este obligat; să respecte contractul colectiv, să nu 
impună muncitorului condițiuni mai grele, de cât 
cele convenite. Aceste contracte colective, care în 
țările industriale înainte se practică pe o scară 
foarte întinsă astăzi, sunt contracte, care crează 
situaţiuni juridice generale; ele nu se aplică en- 
tărei sau cutărei persoane individualizate, ci prin 
clauzele lor, tuturor lucrătorilor, cari sunt vizaţi 
prin ele în mod general. Prin urmare şi aci e vorba 
de aplicarea, unei situaţiuni generale (obiective) la 
anumite persoane la un moment dat, iar nu de 
crearea unei situațiuni imdividuale. 

Dacă până acum în aceste cazuri, pe cari Du- 
guit le numește uniuni și pe cari autorii germani 
le numesc ,,Vereinbarungen“, ne aflăm încă în 
faţa unei convenţiuni, sunt alte cazuri de acorduri 
plurilaterale, în care nu ne aflăm nici ce] puţin 
în faţa unei convenţiuni. 

Aceste acte le numeşte Duguit acte colective, 
iar autorii germanii le numesc în general „Gesammt- 
akte”. Exemple de asemenea acte sunt cele prin 
care se face o lege. Ce se întâmplă când Camera 
şi Senatul votează, o lege şi Regele o consfinţeşte?
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In realitate este manifestarea de voinţă a unei serii 

de indivizi, deputaţii, senatorii, ISuveranul. Dar 

ei mu se leagă între ei la cevă; nu rezultă vreo 

obligaţiune pentru ei. Ne aflăm pur şi simplu în 

faţa unor declarațiuni de voință succesive, carl 

— e adevărat —concordă prin conţinutul lor, dar 

care nu crează în special pentru părţile cari le au 

făcut, situaţiuni de nici un fel, nici generale, nici 

particulare. Prin faptul concordanţei voinţei ma- 

jorităței Senatului şi a Camerei cu a Coroanei, 

manifestată întrun anume fel, se crează o lege; 

dar acei cari au făcut legea nu sunt obligaţi prin 

aceasta la nimic altceva, de cât să se supună le- 

gilor ca, toţi cetăţenii. Ne aflăm în faţa unui act, 

care este de o natură cu totul alta de cât contrac- 

tul obişnuit. 

Dar nu numai în dreptul public, ci şi în dreptul 

privat avem exemple de acest fel. Spre pildă ac- 

tele prin care se fondează o societate sau asocia- 

țiune. Societatea, în general, în dreptul nostru, este 

o instituţie colectivă, care are un scop lucrativ, 

pe când asociaţiunea nu are scop lucrativ şi în 

general mu este recunoscută ca, persoană, de cât 

în anumite condițiuni. Când se crează o societate co- 

mercială ori o asociaţie, persoană juridică, ce se pe- 

tnece? In realitate ne aflăm în faţa, voinţei fondato- 

rilor, voînţă concordantă, care în mod greşit se nu- 

meşte, — observă Duguit, — un contract, căci păr- 

ţile, printr!o voinţă concordantă, au creat o persoană 

nouă, părţile nu sunt obligate între ele, ele se
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obligă faţă de persoana. nouă, în cazul când acea- 
stă persoană ia ființă. Când cinevă aduce aportul 
său într'o societate comercială, nu se obligă față 
de ceilalți, dar se obligă faţă: de societatea, care 
se va înființă şi de aceea ea poate să-i ceară va- 
loarea aportului, dacă nu-l aduce. Prin urmare 
iată concordanţă de manifestaţiuni, de voințe în- 
dividuale, dar cari nu crează în nici un fel o obli- 
gațiune între părţile care convin: ca atare nici 
măcar convențiune mu se poate numi, ci numai 
în sens larg, un act plurilateral. 

Aceeași deosebire pentru societăți o face, cu 
foarte multă pătrundere şi cu o analiză juridică 
într'adevăr admirabilă, marele autor german 
Gierke, în lucrarea lui clasică „Genossenschafts- 
recht“ (dreptul corporaţiunilor). 

Am ţinut să expunem această teorie modernă, 
ca să înţelegem în câte feluri se pot concepe con- 
tractele în drept. 

Contractul este un concept de o mare subtili- 
tate, care comportă analize și discuţiuni amănun- 
țite, dar din toate aceste analize, ori cât de fine 
ar fi, un fapt rămâne, — fapt care ilustrează teza 
emisă de noi dela început, — că ne aflăm în 
fața unui act plurilateral, că intervin mai multe 
persoane. 

De aci înainte sub numele de convenţiuni, vom 
cuprinde toate actele de felul acesta, care, inter- 
venind între mai multe persoane, sunt acte pluri- 
laterale.
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4. Natura voinţei juridice 

Problema naturei voinţei juridice este una, dintre 
cele mai frumoase și mai importante, pe care în- 
tregul drept; le propune. Pe câte ştim, ea nu a fost 
analizată în mod sistematice, deşi a fost atinsă de 
mulți autori, întrevăzând soluţiunea, fără a o pune 

„însă credem, în lumina, care i se datoreşte. 
Am vorbit mereu de voinţă. Voința este un 

act psihologie. Este sigur, că, fără un fenomen 

psihologie, care se petrece în conștiința aceluia, 
care face un act juridic, nu poate să existe efecte 
juridice. Dar cum trebue interpretată această, 
voință? 'Trebue oare s'o considerăm în mod strict 

ca fiind numai voinţa, care s'a petrecut în fapt în 

conștiința părţilor? Sau trebue s'o interpretăm la 
lumina, unui ideal juridic aşă cum ea ar fi trebuit 

să se petreacă în conştiinţa lor? Problema, se reduce 
la aceea de a se ști, dacă dreptul, pornind dela con- 
statarea voinţei psihologice, o consfinţeşte în între- 

gime sau o preface prin metodele lui proprii în 
altceva, într'o voinţă ideală, pe care o numim, în 
lipsă de un alt termen mai exact, o voinţă logică. 

Când este vorba de un contract, de un delict, 

de ori ce act juridic, trebue să luăm în conside- 
rare voinţa psihologică, care s'a petrecut în fapt 

în conștiința părţii. Dar dreptul o filtrează prin 

anumite concepte juridice de o deosebită fineţă. En 
se transformă astfel cu totul în altcevă de cât vo- 
inţa. de fapt, într'o voinţă ideală, pe care partea ar
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îi trebuit să o aibe şi care are, ca toate fenome- 

mele juridice, o natură logică și nu una psi- 

hologică. 

Să luăm exemplul cel mai tipic, exemplul unui 

contract, şi să vedem ce face obicinuit legiuitorul 

în această materie. Consacră el voința de fapt a 

părţilor, cum apare la prima vedere şi cum o pro- 
clamă el, atunci când spune că voinţa părților for- 

mează lege, în art. 696 ce. civ.? Nu cumva, chiar 

legiuitorul preface cu totul şi elaborează conceptul 

de voinţă în așă fel, în cât, chiar în contract, voinţa 
psihologică cade pe planul al] doilea, rămânând 

numai elementul iniţial, dela care porneşte cerce- 
tarea, juridică, iar nici de cum elementul final spre 

care tinde? 

In dispoziţiunile legei aflăm dela început, că 
legea. însăși stabileşte îngrădirea voinţei individu- 
ale. Sunt unele îngrădiri, care sunt puse în lege, 

pentru a protejă pe chiar autorii actelor juridice, 
Sunt altele care sunt puse în lege spre a ocroti pe 

ceilalţi, pe terţi. Am spus, că donațiunea este un act 
solemn, aldică nu are existenţă, de cât dacă e făcută 
în formă autentică şi cu aceptarea, la fel a donataru- 

lui. 'Pot asemenea contractul de căsătorie este un act 

solemn, care nu are existenţă, de cât dacă e făcut în 

forma autentică. Partea, chiar dacă a făcut-o în altţ- 
fel, a vrut totuși să facă o donaţiune: de ce legiuito- 
rul lipsește acest act juridic de ori ce fel de efect, 
dacă pu e făcut în formă autentică? Voința psiho- 
logică a existat; efectele juridice însă nu se produc,
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pentrucă legiuitorul s'a gândit, că donaţiunea este 
un act aşă.de grav, în cât voinţa aceluia care-l 
face trebue ocrotită, trebue îngrădită cu anumite 
forme; dacă aceste forme nu sunt îndeplinite, ca 
să fie.o garanţie a, unei voințe bine chibzuite, 
atunci actul nu-şi produce efectul. 

Cu alte cuvinte această formă solemnă de oero- 
fire a voinței individuale reprezentă, recunoaşterea, 
că ori ce voinţă nu trebue să-şi producă efecte în 

drept, ci numai voinţa bine chibzuită, voinţa caro 

nu compromite anumite interese, voința pe care 

trebue să o aibă individul, nu ori care voință pe 
care o are el. Este recunoaşterea, făţişe, că nu e 

suficient un act de voinţă, ci se mai presupune încă 
altceva, că voinţa trebue să fi fost conformă cu 
anumite interese superioare. Voința, care a existat 

în fapt, trebue în drept să fie într'un anumit fel. 

Tot astfel, în anumite cazuri, leziunea este o 

cauză de resciziune a actelor. Leziunea este pa- 

guba mare adusă unei părți prin actele pe care le-a 
făcut. De pildă „minor restituitgr non tanquam 

minor, sed tanquam laesusti. De asemenea în con- 
„tractele de vânzare există uneori în drept, atunci 

când partea s'a păgubit prea tare, dreptul de a 

intentă o acţiune, care se cheamă acţiune în resci- 

ziune, şi se doboară contractul. In dreptul modern 
această, tendenţă, de a se admite leziunea se afirmă 
tot mai mult. S'a făcut în timpul din urmă o lege 

în Franţa, prin care se regulamentează leziunea şi 

în materie de contracte 'făcute la bursă. Leziunea
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are o extindere deosebită în codul civil german 
şi elveţian. 

Ce reprezentă această instituţiune? Este ţot o 
ocrotire a voinţei individuale. Ori ce ar fi vruţ in- 
dividul în momentul când a făcut actul, dacă nu 
l-a chibzuit, cum ar fi trebuit, el nu produce efecte 
juridice depline. 

„Prin urmare voinţa psihologică, ca atare, dela 
început se arată, că nu produce totdeauna efectele 
juridice, pe care le-ar comportă la prima, vedere, 
cum se crede de obiceiu. 

Dar mai sunt dispoziţiuni legale care protejează 
și vătămarea altora prin actele juridice. Astfel când 
cineva ar face o ilegalitate, vatămă altcuiva, şi le- 
gea îl opreşte. Aceasta, însemnează, că cinevă nu este 
în drept să vrea ori ce, el trebue să vrea un anumit 
lucru, trebue să vrea într'un anumit cadru, în anu- 
mite condițiuni, nu poate să vrea, să aducă daune 
ilegale altuia. Intreaga teorie a culpei, care, după 
cum am spus, este una din coloanele fundamentale 
ale întregului drept, se întemeiază pe ideia, că nv 
voința psihologică crează posibilităţi și efecte ju- 
ridice. A. vrut cineva în fapt să aducă o daună, 
ilicită altuia, sau a fost neglijent şi a adus-o. 
Efectul juridic se leagă de voinţa, hipotetică, anume 
aceia că partea nu ar fi trebuit să vrea un aseme- 
nea lucru, partea ar fi trebuiţ să fie. diligentă, 
partea nu aveă dreptul să vrea, dauna altuia. 

Dintr'o dată se înlătură toată voința de fapt şi 
se înlocueşte cu voința, de drept, cu voinţa cum ar
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irebui să fie, cu o voinţă logică, căci logică este o 

voinţă care nu este aceia care s'a întâmplat, ci o 

voință cum o concepem noi cu raţiunea, că ar fi 

trebuit să fie. 

Tot asemenea diferitele dispoziţiuni din legisla- 
țiunea noastră privată referitoare la publicitatea 

actelor, nu dau efect voinţei părţilor, atunci când 

această voință poate aduce o vătămare altora. Spre 
pildă pentru ca un imobil să fie transmis legal, şi 

anume transmisiunea, lui să poată să fie opozabilă 
tuturor, este necesar, ca actul de transmisiune să 

iie transcris în anumite registre la tribunal, pentru 

ca fiecare- eventual interesa, de ex. un eventual 

cumpărător, să, poată să cerceteze registrele şi să cu- 

ncască situaţiunea, imobilului. Ce sunt asemenea, in- 
stituțiuni de publicitate, instituţiuni prin care se res- 
trânge voinţa părţilor? Nu se ţine socoteală faţă 

de alţii de ce a vrut partea, întrucât actul nu a 

fost transcris. Efectul fatal și matematic al vo- 

inței psihologice nu există. El a dispărut cu desă- 
vârşire, 

In drept mai există şi principiul mare, care-l 

domină în întregime, că nici un act juridie nu poate 
să fie în contra ordinei publice şi al bunelor mo- 

ravuri, Aceasta însemnează, că voinţa părţei nu se 

poate manifestă în ori ce fel în actul juridic, ci ea 

trebue să fie în conformitate cu idealul de morală 

pe care societatea respectivă îl are; ea trebue să 

fie conformă cu bunele moravuri şi trebue să fie
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conformă şi cu interesele superioare ale statului 

respectiv. | 
Ce a mai rămas din voinţa individuală? Un act 

făcut, dar făcut contra ordinei publice şi bunelor 

moravuri, este nul, spune codul civil. Aceasta în- 

semnează, că voința de fapt nu mai produce nici 
un efect. Aceasta însemnează, că voinţa nu poate 

fi ori cum; ea trebue să fie întrun anumit fel, 

consfințindu-se distincțiunea, pe care o făceam, între 

conștiința psihologică ca voinţă de fapt a părței 

şi ceeace ea trebue să fie, ca o concepţiune pur 

logică a minții noastre, pentrucă, aşă, o concepem 

numai cu rațiunea. 

Bunele moravuri nu sunt de cât ecoul conștiinței 

morale a, societăţei respective, arătând ceeace poate, 

ceeace trebue să facă şi ceeace nu trebue să facă 

cinevă. Elementul normativ, ideia ce „trebue“, 

se introduce astfel, ca o. pecetie indelebilă în 

voinţa de fapt şi o alterează în esenţa ei. 

Ordinea publică este cuprinsă în toate princi- 

piile din dreptul public, care, toate, privind inte- 

resele superioare ale statului, nu pot fi înfrânte de 

o voinţă individuală. 

Pe de altă parte în dreptul privat sunt de ordine 

publică dispoziţiunile referitoare la familie. De 
asemenea toate dispoziţiunile referitoare la enu- 

merarea drepturilor reale, sunt de ordine publică. 
Nu sar puteă printr'o convenţie să se creeze un 

nou drept real afară de cele prevăzute de lege. 
Tot astfel toate dispoziţiunile referitoare la publi-
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citate. Toate dispoziţiunile legale, care crează 

capacitatea, părţilor de a contractă, sunt de ordine 

publică. O parte poate apoi să renunţe la dreptul 

de a cumpără, sau. vinde un anumit obiect, dar nu 

poate renunţă la facultatea însăşi de a cumpără 
și vinde; tot asemenea se poate angajă printr'un 

contract de servicii pe un termen dat, dar nu se 

poate angajă pe un termen indefinit de lung, pen- 

trucă îşi înstreimează însăși libertatea, care este 

fundamentul dreptului. 

Poate aceste interdicţiuni, care derivă din ideia 

de ordine publică, dovedesc, că voința individuală 

nu poate produce efecte, de cât numai întru cât 

intră în cadrul unor noţiuni raţionale, adică nu- 

mai întrucâţ ea este ceeace trebue să fie, şi este 

indiferent ceeace a fost în fapt în conştiinţa psi- 

hologică a părţei. 

Dar mai sunţ alte instituțiuni şi dispoziţiuni 

în dreptul pozitiv, care ne duc la aceleaşi rezul- 

tate. In noile legislaţiuni se dă de multe ori un 

drept foarte mare judecătorului faţă de contractele 

care se supun aprecierei sale, Se dispune astfel de 

multe ori, că judecătorul poate să modifice clau- 

zele contractului şi să le impună părţilor asttel 

modificate, atunci când anumite condițiuni sunt 

îndeplinite. Aceasta însemnează, că voinţa indi- 

viduală a părţilor, în actele care sau făcut, nu 

conțează, şi că judecătorul trebue să, aprecieze, 

care ar fi trebuit să fie voinţa părţilor, dacă ele 

ar fi judecat în mod rațional. Prin urmare voinţa,
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psihologică nu este direct obiectul juridic, ci voința 

pe care am chemat-o logică. 

O instituţiune, care astăzi a fost admisă în 

multe legișlaţiuni şi în parte şi la noi, este aceea 
a impreviziunei. Dacă, în momentul când s'a făcut 

un contract, preţul obiectului vândut spre exemplu 

_eră unul și, în momentul când trebue să se execute 

contractul, preţul a devenit așă de mare, în cât 

acela, care trebue să execute, sar ruină cu desă- 

vârşire, unele legislaţiuni modifică efectele con- 
tractului, scutind pe debitori de prestaţiunea la 
care eră obligat sau modificând-o. Astfel — căci 

cazul acesta, s'a petrecut mai ales cu prilejul răs- 
boiului —:'a intervenit legiuitorul în Italia şi 

Franţa în unele materii civile. Jurisprudenţa, a 

intervenit; în acest sens îm general în materie de 
drept public şi în Germania, chiar în materie de 
drept privat în genere. Avem și noi oaretari dispo- 

ziţiuni de lege, care consacră teoria impreviziunei. 
Astfel în legea chiriilor se spune, că prestaţiunile, 

la care sunt obligaţi proprietarii, precum căldura, 

luminatul, în contractele prelungite de drept, se 

vor revizui după preţurile curente ale pieţei. Dacă 

cinevă s'a obligat să închirieze o casă cu anumite 

prestaţiuni, întrun moment când aceste presta. 
jiuni costau mult mai puţin, atunci ele nu vor fi 
plătite acum după acele preţuri, ci după preţurile 
actuale. Este aplicarea, teoriei impreviziunei; bună 
sau rea, este chestiune de oportunitate, de apli- 
care, dar faptul. că ca s'a, putut concepe, dove-
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deşte, că voința, părților, în momentul când s'a 
contractat, voinţa, psihologică a lor, nu este mo- 

mentul determinant, caracteristic, al aprecierei ju- 
ridice a unui act; 

Dreptul este plin de exemple de felul acesta. 
Statul îşi rezervă în multe legislaţiuni, și în 

parte prin legea persoanelor juridice şi la noi, 
dreptul de a schimbă scopul unei fundaţiuni, deși 

fundatorul a stabilit acest scop într'un anumit fel. 

Legislaţiunea muncei de asemenea, dă exemple 
felurite de această natură: statul intervine tot mai 

mult în raporturile de muncă, În toate contractele 

colective, ca şi în contractele de adheziune, care 
este voința psihologică a părților? Lmerătorul, 
când se angajează Ja patron, nici nu trebue să cunoa- 

scă. toate clauzele contractului colectiv, care a. fost 

încheiat între reprezentanţii săi şi patron. Când ne 

suim în tren şi cumpărăm un bilet, nu ştim toate 
dispoziţiunile regulamentului de cale ferată şi to- 

tuşi ne angajăm să me supunem acestui regula- 
ment. Voința psihologică rămâne astfel minimă, 

faţă, de efectele juridice pe cari actul le produce. 

Statul îşi rezervă de altfel dreptul în diferite 
împrejurări, tot mai mult astăzi, să intervină în 
contractele particulare și să arate, că aceste con- 

tracte nu produc efecte de cât atunci când con- 
cordă cu interesele superioare ale statului, adică 

atunci când contractele reprezentă nu o voinţă în- 

Str'un fel oarecare, ci o voinţă cum ar fi trebuit 

“81. fie, 

Biblioteca Universitară, — VII. = 15,
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Se spune, că în contracte voința crează legea; 

este un concept, care nu e destul de analizat. 

Foarte multă vreme s'a afirmat aceasta. In Ger- 

mamia, o şcoală întreagă a lansat această idee, iar 
în Franţa, în urma ideilor Revoluţiunei franceze, 

această idee a dominat cu desăvârşire; juriseon- 

sulții nici nu s'au întrebat, dacă aşă cevă e posibil 
în fapt; majoritatea autorilor au trecut peste a- 

ceastă chestiune, fără aproape să o atingă, afu- 
mând pur şi simplu, că voinţa, crează obligaţiuni 

în contracte, fiind vorba de voinţa psihologică. 

Au venit însă analize foarte fine care sau tă- 
cut în Germania, de altfel încă mai de multă 
vreme, când în Franţa nici nu se cunoştea sensul 
acestei probleme, — făcută, de oameni ca Savigny'), 

Zittelmann *), Emeccerus *), Windscheid *), cari au 
pus în lumină rolul voinţei. 

Din aceste analize reese, că voința nu joacă, din 
punct de vedere psihologic, rolul, pe care pare a-l 

jucă în contract, 

Mai întâiu putem cunoaște voinţa altuia? Când 

cineva contractează, se presupune, că două voințe 

concordă: dar de unde ştie cineva ce sa petrecut 

în mintea celuilalt? Nu există -nimic mai ascuns, 
mai intim, de cât conştiinţa noastră, gândul nos- 

tru. Noi îl putem transmite indirect printr'un fapt 

1) Op. cit. 
2) Irrtum und Rechiyeschă ft. 
3) Rechisgeschăft, 1889. 

280 Willen und Wilenserhlărung, Arehiv fir civ. Praxis, 
1880. . P
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estern, prin vorbe, dar altfel este imposibil. Un 
contact intern imediat dela conștiință la conștiință 
nu există; aceasta, este de altiel tragedia vieţei, 

omenești, că fiecare ne trăim viaţa complet izolaţi, 

fiecare mai mult sau mai puţin neînţeleşi de cei- 

lalţi din jurul nostru. Intr'o imagine cunoscută fi- 
lozoful german Leibniz spunea, că monada omu- 

lui, ca toate monadele, este fără uşi şi fără ie- 
testre. Fiecare suntem un mormânt închis, în care 

nimeni nu poate să pătrundă. Putem să ne exte- 

riorizăm prin cuvinte, dar ce glas poate să deă 

prin cuvinţe întreaga stare sufletească a cuiva? 

Fiecare trăeşte cu desăvârşire izolat din punct 
de vedere psihologie. Singurul contact cu ceilalţi 
este cuvântul şi în anumite împrejurări, foarte 

grele, rare şi delicate, arta. Afară de aceasta nu 
există contact dela conştiinţă psihologică la con- 

știință, psihologică. 

Şi dreptul ar aveă pretenţiunea, că cunoaștem 
perfect, ce s'a petrecut; în sufletul altuia? Nu nu- 
mai atâț, dar pe această cunoștință, pe contactul 

voințelor psihologice, sar întemeiă întreaga con- 
- Sirueţiune a dreptului, riguroasă, cu toate conse- 

cințele ei? Ar fi să se întemeeze pe o greşeală 

evidentă şi naivă. Intenţiunea, precisă a unei părţi, 

ca element psihologic, rămâne un eter mister, 

pentru celelalte. 

La fel este de sigur superticial de a vorbi, cum 

se face, de intenţiunea legiuitorului. Ce este părerea 

legiuitorului? O conluerare-a. unor opinii disparate
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Și succesive, care ar concordă. Dar e o imposibili- 

tate materială, ca. toți deputaţii şi toţi senatorii să 

ştie toate subtilităţile juridice ale unei legi pe care 

o votează. In dispoziţiunile noastre constituționale 

legea este produsul Camerei, Senatului şi Coroanei. 
De unde se deduce dintr'o discuţiune oarecare parla- 

mentară voinţa concordantă a acestor trei elemente, 

fără care nu poate fi o voinţă care să creeze legea? 
In realitajte agenţii puterei legislative, parlamentarii, 

Suveranul, nu fac de cât să consacre un text, dân- 
du-i viaţă proprie, fecundă, plină de consecinţe ne- 
„bănuite: actul se analizează ca o simplă adheziune. 
Ori în ce direcţie sar îndreptă cercetarea psiho- 

logică, cunoaşterea voinţei este un lucru aşă de 

delicat, aşă de dificil, în cât pentru o ştiinţă mai 
rafinată, practica actuală este o imposibilitate. 

Ba, cevă mai mult, dacă e vorba de o voință 
psihologică în contracte, totdeauna găsim up an- 

tagonism în loe de o convergenţă. Când cineva 

cumpără un imobil și altul îl vinde, fiecare vrei 
altoeva; unul vrea obţinerea cât mai eftin, altul 

cât mai scump. Unde putem găsi criteriul certi- 
tudinei matematice, că a încetat antagonismul din 

conștiința părților, dacă e vorba numai de con- 
ştiinţa lor? 

Această situaţie de fapt nu se poate rezolvă 
decât într'un singur fel; este că voinţa psihologică 

nu importă singură, în drept. Intrucât nu s'a exte- 
riorizat, nici nu ne aflăm încă de altfel in faţa unei 
relațiuni juridice. Pentru ca voinţa să se manifeste
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în drept şi să producă efecte, ţrebue să se exteriori- 

zeze, tmebue să se manifeste în afară, fie prin cu- 

vinte, fie prin acte scrise, fie prin ori care alt 

mijloe material. Dacă nu s'a manifestat în afară, 

dacă mu ne aflăm în faţa unei mamifestațiuni de 

voință, conștiința, psihologică nu însemnează încă 

nimic în drept. Manifestarea de voinţă, incontes- 

tabil, nici ea nu are nici o semnificaţie juridică, 

dacă nu există şi o voinţă psihologică, îndărătul ei. 

Dar la lumina acestei voințe psihologice, care a fost 

isvorul, temeiul juridic stă în manifestarea ex- 

temă. Când două părți au contractat cevă, după 

ce se gândesc, după ce s'au petrecut din punct de 

vedere psihologie actele volițiunei, se manifestă, 

în afară eventual în cuvinte, uneori serise, Această 

manifestare externă este singura dovadă a, voinţei; 

„fără această, filtrare prin manifestarea externă, 

voința este intangibilă. . 

Prin urmare, ceeace trebue să considerăm ca 

esenţial în drept nu este voinţa psihologică, ci este 

manifestaţiunea externă a voinţei. De aci o în- 

treagă teoria în dreptul modern, aceă a manifes- 

tărei de voinţă. Astăzi autorii au ajuns la ceeace 

trebuiau să descopere încă de mult, că nu voinţa 

este creatoarea, juridică a drepturilor şi obligaţiu- 

nilor, dar manifestarea ei externă, adică cu totul 

altceva; această manifestare externă o interpre- 

tăm apoi din punctul de vedere juridic în confor- 

mitate cu anume norme, cu ceeace trebue să fie și nu 

ceeace a fost în conștiința părţilor când au vrut ceva.
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Școala germană merge mai departe şi concepe 
anumite manifestări de voinţă, cari ar fi de sine 
stătătoare și ar produce efecte juridice, numai prin 
faptul că se manifestă. Am arătat, că nu există 
acte unilaterale producătoare de efecte juridice, ci 
numai acte plurilaterale. De aceea, concepțiunea 
aceasta a școlii germane a, declaraţiunei de voinţă 
poate să fie interesantă ca înstituţiune mouă de 
tehnică juridică, dar nu schimbă analiza pe care 
am făcut-o. 

Această teorie a declaraţiunei de voinţă a. fost 
susținută de mulţi autori şi pusă în lumină de 
Windscheid, Dernburg. Regelsberger, Jhering și 
alții, iar în Franţa de Raymond Salleilles. 

Dar nu numai atât, contractul reprezentă şi o 
adheziune, el naște situațiuni generale. Când ci- 

neva; face un contract, când cineva se constitue 
împrumutat, vânzător sau cumpărător, prin a- 
ceasta. înțelege să i se apliee toate dispoziţiunile 
din lege referitoare la împrumut, vânzare-cumpă- 
rare, capitole întregi din legea civilă, cari cuprind 
dispozițiunile referitoare la actele de mai sus, 
precum şi capitole întregi de interpretarea drep- 

tului pe care juriștii cei mai savamţi le duc până 
la o sumă enormă de cunoștințe. aflate în toate 
tratatele mari de drept civil. 

Pariea care a făcut un contract şi care de multe 
ori nu are cunoștințe juridice, poate să ştie toată 
această imensă masă de clauze care se încor- 
porează astfel în mod automat în actul său? Nici
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chiar un jurisconsult consumat nu le-ar puteă pre- 

vedeă pe toate, dar încă marea majoritate a păr- 

ților cari sunt persoane profane. 

Toată, legislaţiunea unei ţări este implicată în 

fiecare act de voinţă al fiecăruia! dintre noi. De 

sigur însă nu printrun at de voinţă psihologică, 

Părţile, când fac un act, se gândesc la un număr 

foarte restrâns de condițiuni; pentru rest înţeleg 

să se aplice legea sau sunt silite să i se supună. 

Prin urmare, efectul actului juridic este într'o mă- 

sură foarte restrânsă produsul voinţei psihologice 

a părţii, ci mai mult a unei voințe hipotetice, aşă 

cum a trebuit; să o aibe partea în momentul când 

a făcut actul. 

Dar în cazul de vânzare forțată prin licita- 

țiune publică? Câ-d cineva nu şi-a îndeplinit o 

obligaţiune, este executat; tribunalul poate face 

licitaţiune publică spre a pune în vânzare imobilul. 

Autorii sunt de acord, că e vorba de o vânzare. 

Se poate vorbi însă întrun asemenea exemplu de 

voinţa psihologică a părţii? Omul nu vrea să i 

se vândă, imobilul şi totuşi i se vinde. EL e vânză- 

torul, iar cumpărătorul la licitaţiune publică e 

cumpărător. Ce a mai rămas din teoria, care con- 

sacră voința psihologică? 

Din toate aceste lămuriri, înţelegem, că CUNos- 

cuta, teorie germană numită, Willenstheorie'“, 

care pune la baza dreptului. voința de fapt, tre- 

bue înlăturată, înlocuind acesta din urmă în 

drept cu voinţa rațională, aşă cum trebue să
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fie, în conformitate cu idealul de drept şi 

morală pe care îl avem, voinţă care nu 

reprezentă numai actul fugitiv al conştiinţei 

noastre individuale psihologice, dar reprezentăi 
idealul nostru de conștiință juridică, aşă, cum se 

aplică la un momen dat în acel act. O aseme. 

nea voință, așă cum trebue să fie,. rezultat a 
unei speculaţiuni raționale şi în special a unei spe- 

culaţiuni juridice, nu este de sigur psihologică şi 

nici materială, este numai logică. 

Ea atunci, —și prin aceasta înţelegem o serie 

de fapte în drept, — este în afară de spaţiu şi 
timp, ca, toate realităţile logice, Două şi cu două 

fac patru, este un adevăr logic, el este în afară 

de spaţiu şi timp, el există prin sine; nu putem 
zice, că există în cutare loc sau cutare timp. Tot 

asemenea, şi ideia că trebue să vrem mu are un 
loc în spaţiu şi în timp. De aceia practica, de toate 
zilele a dreptului aplică noțiunea aceasta de. vo- 

ință la împrejurări la care este cu desăvârşire 
exclus să se poată aplică voinţa psihologică. 

Cumoaştem cazul testamentului şi al succesiu- 
nei. Un individ a murit. Averea lui se deferă unei 
alte persoane. Voința lui este dispărută cu desă- 
vâugşire, el nu mai e din lumea celor vii, şi totuşi 

ea produce încă efecte juridice. Prin ce minune, 
din moment ce nu mai există? Dacă ar fi vorba 
de voința psihologică nu ar puteă să producă 

efecte, decât în clipele când ea există, nu numai 
pentru actele mortis causa, dar chiar şi în actele
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între vii. Voința însă odată manifestată, se încor- 

porează unei acţiuni logice şi produce efecte pen- 

tru viitor, independenţ de existenţa ei, psiholo- 
gică mai departe, odată manifestată, 

Chiar între vii, voinţa, produce efecte pe viitor. 
Exemplul clasic. care se poate da, este acel al exe- 
cutărei. Am împrumutat pe cinevă cu o sumă de 
bani, pe care s'a îndatorat să mi-o restitue la 
stadență, stabilindu-se implicit prin contract, că, 
dacă nu va îndeplini obligaţiunea, i se vor aplică 
Tigorile legii. La scadență, dacă mu a plătit, vo- 

ința pe care a manifestat-o în actul său juridic cu 
mult înainte, își produce astăzi efectul. Deşi as- 

tăzi nu mai vrea, trebue să plătească suma, dato- 
Tată, Voința, psihologică a dispărut; de mult, vo- 
ința, juridică continuă însă să subsiste şi să pro- 
ducă efecte, 

Tot asemenea, voinţa la infans şi la nebun, nu 
există și totuşi ca, persoană ea, produce efecte juri. 
ice, prin actele reprezentanţilor săi, pentrucă 
nu € vorba de voinţa psihologică. In instituţiunea 

tutelei şi a curatelei nu e vorba. de consacrarea, unei 
manifestări psihologice a voinţei, ci numai de mani- 
festarea, și logică, aşă cum trebue să se manifeste, 
putându-se voinţa, unei persoane, unei alte per- 
soamne, 

In acelaș fel și numai pe această cale se poate 
explică existenţa unor instituţii cum sun COrpo- 
rațiile şi fundaţiile. Tot asemenea, se lămurește 
ideia de reprezentaţiune în drept. ,
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Tn dreptul publie se pot face deasemenea, ace- 
leaşi observaţiuni. Manifestările de voinţă colec- 
tivă sunt rezultatul voinţei numai a unei majo- 
rități din colectivitate. Ta alegerile parlamentare. 
desi este o simplă majoritate care alege pe depu- 
taţi 'sau senatori, totuşi se consideră, că este o 
singură voință, pentPucă nu este vorba de o ma- 

nifestare psihologică a voinței, dar e vorba de o 
voință ideală, așă cum e organizată de lege. 

Am arătat în alt loc deasemenea, cum voința 
statului este, în concepțiunea, constituțională mo- 
dernă, un concept de o extraordinară complexi- 
tate, care se îndepărtează foarte mult; de ceeace 
este voință psihologică la un moment dat. Misiu- 
nea statului fiind dreptul, el trebue de altfel să 
vrea, într'o anumită direcţie, altfel acţiunea, sa e 
contrară dreptului. Tiegea are valoare, pentrucă se 
impune adheziunea la ea a tuturor. 

'Toate aceste cazuri se explică astfel numai prin 

ideia, că, ceeace este relevant din punct de vedere 
juridic, nu este voința psihologică. Caracterul 
voinței așă dar, care intervine ca element inte- 

grant în actele juridice, nu este psikologic, ci logic. 

Aceasta, nu însemnează, că elementul psiholo- 
gic este complect înlăturat. EI este primul element 
de fapt, pe care trebue să-l constatăm, prin ma- 
nifestările sale externe, pentru a-l puteă înter- 
pretă apoi şi să ajungem la, voinţa logică, la ceeace 
trebue să vrea partea, în conformitate cu expre-



  

RELAȚIUNEA JURIDICĂ 235 

siunea ideală a conștiinței juridice a, unei societăţi 

la un moment dat. 

Analiza, astfel făcută, a voinţei juridice com- 

pletează și explică cele ce am spus mai sus despre 

libertatea. juirdică, ea ne face să înţelegem încă 

mai bine, cum libertatea nu are sens în drept de 

cât ca o realitate logică şi cum întreg dreptul se 

agită la, fel întz'o lume ideală a raţiunei. 

Numai în acest înţeles se poate înţelege afirma- 

rea, că orice drept sau obligaţiune are voinţa ca 

izvor, 

Izvoarele obligaţiunilor 

Din toate desvoltările pe care le-am făcut reese 

o idee centrală: dacă o persoană poate aveă drep- 

tur şi obligaţiuni, aceasta se datoreşte numai unui 

singur fapt, acela că la baza acelei persoane juri- 

dice înţelegem o activitate liberă, cu alte cuvinte 

o voință raţională manifestătă în allară„ De 

aci rezultă în mod natural, credem, că izvorul obli- 

gațiunilor şi drepturilor, stă în activitatea asttel 

voiţă, adică liberă, a, omului. 

Codul Napoleon consacră în alt fel teoria, Îz- 

voarelor obligaţiunilor, Rămâne dar, ca urmare la 

cele ce am spus, să vedem, în ce consistă teoria 

aceasta, şi până la, ce punct poate fi criţicată. 

Peoria, clasică constată, întwădevăr, că obliga- 

țiunile, cel puţin în dreptul privat, nase din con- 

tracte, guasi-contracte, delicte, quasi-delicte şi din
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lege. Acestea ar fi cele cinci izvoare mari ale obli- 

gaţiunilor, acte producătoare de obligaţiuni. 
Că din contracte nasc obligaţiuni, este evident, 

mai ales dacă înţelegem prin contracte, şi toate 

actele plurilaterale generatoare de obligaţiuni, aşă 

cum ]e-am explicat. Prin urmare în ori ce caz No- 

iunea de contract trebue aci rectificată şi înlo- 

cuită cu aceia de convențiune în înţeles larg. 

Teoria clasică susţine, că ar mai fi şi un al doilea 
izvor de obligaţiuni, quasi-contractele. Quasi-con- 

tractele sunt acte care se aseamănă cu contractele 

şi care produc efecte ca, şi când ele ar fi contracte. 
De aceea. în dreptul roman au și fost numite acte, 

din care nasc obligaţiunile „ca şi cum ar naște din 
contracte”: guasi ex contradtu. Interpretatorii drep- 

tului roman dinaintţe de Revoluţiunea franceză au 

confundat; aci, însă, se pare, două lueruri: efectele 

care se produc, cu izvorul însuși al obligaţiunilor, 

adică cu actele din cari acele efecte derivă. Ro- 

mamnii vorbiau de efecte, arătând, că ele se asea- 

mănă cu cele ale contractelor; acei interpretatori 

au pus însă alături de contract un alt act, izvor de 

obligaţiuni, pe care l-au numit quasi-contract. Dela 
început vedem, aşă dar, că ne aflăm în faţa unei 

confuziuni de noţiuni, cum de altfel observă foarte 

bine unii autori moderni. 
Exemple de quasi-contracte ar fi gestiunea de 

afaceri, condictio indebiti, ete. , 
Gestiunea de afaceri este o gestiune fără mandat 

a patrimoniului altuia. Este evident, că proprieta-
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rul, nu va refuză câştigul astfel obţinut și codul 

civil îi atribue dreptul la acel câştig. Operaţiunea, se 

face, ca şi cum ar fi avut loc un mandat. De aceea, se 

spune, că ne aflăm în faţa unui quasi-contract. 

Condictio indebiti este numele roman al unei 

acţiuni, care se putea porni atunci când . cineva, 

plătind fără să datoreze, cereă înapoi ceeace a plă- 

tit. În dreptul roman fiecare acţiune se făceă în- 
tun anumit fel, cu anumite forme şi aveă anumite 

electe. De aceea acţiunile erau clasificate în clase 

foarte rigide. Una din aceste acţiuni eră astfel 

conlictio îndebiti. Şi astăzi există asemenea cla- 

siticări, Unele sunt; de ex, azi efectele unei acţiuni 

în revendicare a unui imobil şi altele sunt efectele 

legale ale unei acţiuni prin care se cere executarea 
unui contract de împrumut. De aceea şi în dreptul 
moder vorbim de diferite varietăți de acţiuni 

după efectele legale pe care fiecare le produce. 

În dreptul modern există de asemenea această 
condictio îndebiti care se numește actio de in rem 

verso, reproducându-se cuvintele iniţiale ale for- 

mulei romane cu care se introduceă această acţiune. 

Când cineva a plătit fără să datoreze, acel căruia 

i Sa plătit deţine un lueru fără nici un titlu şi fără 
nici un drept; ca atare este just să i se poată cere 

restituirea, 

Teoriile moderne civile făcând o analiză a 
acestor situaţiuni, ajung la, concluziunea, că în cele 

mai multe din cazurile de quasi-contracte, ne aflăm 
în faţa, a ceeace se chiamă „o îmbogăţire fără
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eauză în dauna altuia“. Când cineva a plătit fără 

să datoreze, a îmbogăţii pe altul, fără nici un [ei 

de cauză şi fără nici un fel de titlu juridic. Acesta 

deţine fără nici un drept un bun, s'a îmbogăţii așă 

dar fără cauză în dauna celui care a plătit. 

Şi-a extins fără nici un drept activitatea asupra 
patrimoniului alteuiva şi ca atare cel lezat are 

dreptul să ceară restabilirea limitelor dintre cele 

două patrimonii. În tocmai la fel, dacă între doi 

vecini, unul calcă o porţiune din proprietatea 
altuia, cel lezat poate să ceară restabilirea hota- 

rului adevărat al proprietăţei sale. 

Delictul de asemenea este în concepţiunea cla- 

sică un izvor de obligaţiuni. EI se caracterizează 

prin aceea, că cuprinde elementul nociv de inten- 

iune. Când cineva comite un delict în dauna al- 

tuia, o face cu intenţiune, a comis din punct de 

vedere al dreptului privat un fapt, prin care a 
adus cu intențiune o daună altuia. Cu alte cuvinie 

o valoare, la care cineva a avut dreptul, a fost 

distrusă de un altul prin activitatea lui voită, care 

s'a întins fără drept mâi departe de cât limitele 

ei legitime, sau a fost trecută fără drept o valoare 

din averea unuia în averea altuia. Când cineva 
a comis un lurt, spre exemplu, a încereaţ să 
treacă o valoare din patrimoniul altuia în patri- 
moniul său folosindu-se pe nedrept de ea. Când 
a distrus un obiect, al altuia, şi-a extins 

activitatea ]ui mai departe de cât limitele ei Jegi- 
time, încălcând patrimoniul celuilalt. Este natural,
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ca, dreptul să intervină şi să restabilească echi- 
librul și activitatea, fiecăruia în limitele ei legitime, 
să repare daunele produse prin distrugere, pentru 
ca întreaga sferă de posibilităţi a personalităței 

puidice a celui dăunat să rămână, aşă cum eră 

înainte, sau, când este încă posibil, să se treacă 
înapoi bunul dintr”un patrimoniu într'altul, în care 
el trebue să stea, conform dreptului. 

Dacă observăm mai de aproape toate aceste 
cazuri, ele se reduc la o noţiune analoagă cu ceu 
care stă la, baza ideii de îmbogăţire fără cauză în 
dauna altuia, care este la baza, quasi-contraetelor, 
Dar această ideie de îmbogăţire fără cauză în dau- 
ua altuia nu este de câţ o altă (formă a. ideii mai 
generale, că fiecare trebue să-și limiteze activita- 
lea în ganiţele ei legitime, și că ori de câte ori 
aceste graniţe legitime au fost deplasate în mol 
ilegitim, ele trebuese restabilite, Această, ideie fun- 
damentală, care explică  quasi-contractele, eşte 
exact aceiași, care se aplică şi la delicte, unde este 
vorba tot de restabilirea, limitelor legitime ale ac- 
ivităţei fiecăruia. 

Qhasi-delictul este actul, prin care sa adus al- 
tuia o daună fără intențiune directă, print”o în- 
(enţiune indirectă, cum am mai numit-o, printr'o 
neglijenţă. Când fără voie cineva a, adus o daună 
altuia, el este dator să o repare. Înţelegem îndată, 
Că tot, ceeace am spus despre delicte este valabil şi 
ventru guaşi-deliete. 

Un ultim izvor al obligațiunilor în teoria cla-
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sică este legea. Sunt anume obligaţuni, care după 
această teorie, nu nasc nici din contracte, nici din 
quasi-contracte, nici din delicte, nici din quasi- 
delicte, dar sunt create de lege: de ex., obligaţi- 
unile, pe care le au vecinii între ei şi care sunt re- 
gulamentate de codul civil. 

Ce se înţelege aci în mod exact; prin lege? Se 
înţelege oare dreptul pozitiv, adică, dacă ar fi 
vorba. de legislațiunea noastră, civilă scrisă, textul 
codului civil, sau se înţelege, ceeace raţiunea 
noastră poruncește să fie în relaţiunile juridice 
dintre oameni? Autorii fluctuiază, fără a face o 
distincţiune netă de cele mai multe ori între aceste 
două puncte de vedere. 

Dacă este vorba de legea, pozitivă, atunci putem 
spune, că toate obligaţiunile nasc din legea pozi- 
tivă. Şi cele din contracte și cele din quasi-contracte 
și cele din delicte şi cele din quasi-delicte, toata, 
nasc din legea pozitivă, pentrucă, dacă ele n'ar fi 
constinţite de legea pozitivă, n'ar puteă fi vorba 
de ele. Prin urmare nu putem să recunoa. 
ştem o categorie specială de izvoare ale obliga- 
(iunilor sub denumirea, de lege, alături de celelalte 
izvoare care sunt contractele, quasi-contractele, de- 
lictele şi quasi-delictele, fără a, face o gravă eroare 
de logică, în ceeace se numește fundamentum divi- 
sionis. Din punctul de vedere al dreptului pozitiv, 
toate obligaţiunile nase din lege. Prin urmare nu 
poate fi vorba de un al cincilea izvor de obliga- 
țiuni în acest înţeles.
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Rămâne deci cel de al doilea înţeles. Din lege 

ar naște obligaţiuni între persoane întrucât con- 

știința noastră raţională le impune. Dar atunci 

ajungem la ideia, expusă, că ori de câte ori cineva 

prin activitatea sa încalcă activitatea aproapelui 

său întrun mod pe care raţiunea juridică îl soco- 

teşte ca nelegitim, se naşte în sarcina lui o obli- 

gaţiune. Iată din ce ideie pot naşte aceste obli- 

gațiuni, aşă zise din lege, cu un termen de sigur 

echivoc, 

Când codul civil stabileşte anumite obligaţiuni 

ale proprietarului faţă de vecinii săi, o face pen- 

trucă, dacă proprietarul n'ar respectă aceste obli- 

gaţiuni, ar încălcă drepturile vecinului, activitatea 

legitimă a vecinului. 
Alte exemple de obligaţiuni cari nasc din lege 

sunt cele alimentare, precum şi obligaţiunea în anu- 

mite cazuri a, anumitor persoane de a primi tutela. 

Este evident, că aceste obligaţiuni sunt consfin- 

țite de lege. 
Ele nasc însă din altă idee, ele nasc din nece- 

sitatea respectărei activităţei reciproce & oamenilor 

în societatea, de azi. Se poate astfel găsi izvorul 

acestor obligaţiuni în ideia unei solidarităţi care 

se stabileşte între membrii unei familii. Solidari- 

tatea, chiar dacă nu este voită psihologicește în 

fapt, conform cu lămuririle pe care le-am dat, tre- 

bue să se recunoască în drept. Este vorba de o vo- 

ință logică, pe care dreptul o impune părților. 

Din analiza, pe care ara făcut-o, putera să scoatem 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII. — 16-
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oarecari concluziuni. Toate aceste izvoare de obli- 

gaţiuni se reduc în ultimă rațiune la două; pe de 

o parte convenţiunea, în înțeles larg şi pe de altă 

parte respectul activităţei celorlalți, aşă în cât să 

nu se producă. fără drept printr'o acţiune sau ab- 

stenţiune a noastră o leziune a altora. i 

Am puteă deci să spunem, ca, concluziune a ana- 
lizelor făcute, că în realitate izvor al obligaţiunilor 

este pe de o parte convenţiunea şi pe de altă parte 
leziunea adusă altuia. In acest; înţeles larg leziunea 

duce la o „reparaţie“, în dreptul privat la o sanc- 
țiune restitutivă. 

Obligaţia călcată este negativă în genere în drep- 
tul privat, deşi uneori este pozitivă, cum e atunci 

când impune o supraveghere efectivă a activităţii, 
spre a nu produce o pagubă altora. Dacă privim 
însă și dreptul public ea poate fi foarte deseori și 

pozitivă. Oamenii în societate sunt aşă de strâns 

legaţi unii de alţii, că regresul unuia devine direct 

o daună pentru ceilalţi şi în genere existenţa și 

înflorirea fiecăruia devine o obligaţie faţă de 
toţi ceilalți; aceasta e cel puţin ideia de bază 

a nouii concepţii juridice moderne. Astfel dreptul 

devine solidarist. 
Ori cum însă, explicațiunea dată, deşi scoasă, 

numai din analiza unor concepte de drept privat, 
este valabilă și pentru întreg dreptul public, deve.- 
nind astfel o explicaţiune generală pentru întreg 
dreptul. Nu se poate într'adevăr înțelege nici în 
drept public existenţa, vreunei obligaţiuni, de cât
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pe aceleași baze ca cele expuse. Intreg dreptul ast- - 
fel se unifică şi este dominat de aceeaşi teorie ge- 

nerală a obligaţiunilor. 

Dacă vrem de altfel să mergem cu analiză încă 
mai adânc, vom găsi că ambele izvoare ale: 

obligaţiunilor, atât convenţiunea cât şi - leziu- 

ne, se reduc la unul singur, la obliga- 

țiunea fiecărui membru al unei societăţi, 
fiecărei persoane juridice, de a respectă activitatea 

legitimă, a celuilalt. Ce este într'adevăr respectul 

care se datoreşte convenţiunilor altceva de câi res- 

pectul care se datoreşte activităţei legitime a fie- 

căruia? Când cineva a contractat într'un mod legi- 

tim, a făcuţ un act care eră permis şi din care 

trebue să se tragă toate consecinţele juridice. A 
nesocoti acest act este a nesocoti însăşi voinţa păr- 

ților. Când a intervenit de ex. un contract de îm- 

prumut, voinţa părţilor a fost, ca pe de o parte să 

se dea, o sumă de bani şi pe de altă parte ea să se 

restitue la, a anumită dată care se cheamă scadenţă. 

Dacă datornicul nu vrea să plătească la scadență, 

el nesocoteşte chiar voinţa lui legitimă, aşă cum el 

şi-a exprimat-o la un moment dat, atunci când a 

făcut contractul, şi calcă astfel drepturile celui- 

lalt, care şi el şi-a manifestat voinţa întrun mod 

legitim în acelaş sens în momentul, când sa făcut 
contractul. Tot astfel orice obligaţiuni din dreptui 

public, de ex. obligaţiunea funcţionarilor şi în ge- 

nere a organelor statului de a lucră într'un anume 

fel sau obligaţiunea cetățenilor de a face anume
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prestațţiuni ca impozite, serviciu militar, ete., derivă 

tot din ideia respectului activităţei legitime a ce- 
lorlalţi, fie ca indivizi, fie luaţi ca colectivitate 

Juridică de drept public. 
Prin urmate adevăratul izvor al obligaţiunilor, 

în întreg dreptul, stă în ideia fundamentală, că li- 

bertăţile trebue să coexiste, aceia că nici o activi- 

tate a unei persoane nu poate să se exercite prin 

acțiune sau abstenţiune în dauna unei alte activi- 

iăți, contrariu prineipiilor de drept, adică raţiunei 

juridice, aşă cum o înţelege la un moment dat o 
societate dată. 

Obligaţiunea naşte în aceste condițiuni dintro 
voință de principiu, dintr'o intenţiune reală sau 

presupusă. Astfel ajungem la ceeace se numeşte în 

sens larg responsabilitatea. 

In toate cazurile nu este vorba așă dar de o vo- 

ință reală psihologică a părţilor, ci de o voinţă a 
indivizilor aşă cum apare ca rezultat obligator al 

idealului de justiţie pe care îl avem, adică aceea ce 
noi am numit o voinţă logică“). 

Putem astfel spune, cu Planiol, lărgindu-i con- 
cepţia: „c'est sur l'usage de la raison qu'est fondce 
la responsabilite“ *). 

2) III-I-B-4, 
2) Planiol, Tr. dlem. de dr. civ., II No. 8 i Pothier, Obligationa No. 118, n o 518, 1912, idem



C. OBIECTUL RELAŢIUNEI JURIDICE 

Am arătat dela început, că relaţiunea, juridică, 
are mai multe elemente, din care primul este per- 
sonalitatea, al doilea, este manifestarea ei prin 
acte juridice, al treilea, este obiectul ei şi al patru- 
lea este însuşi raportul specific care se stabileşte. 

Un fenomen oarecare al naturei nu este o parte 
integrală dintr'un fenomen de drept şi nu devine 

astfel un „bun“, adică un obiect; al unei relaţiuni 
juridice, de cât numai în anumite condițiuni. 
Aceasta rezultă din cele expuse. Un fulger 
de pe cer nu este ca atare un bun juridic, 

ci este numai un fenomen natura]. Un fenomen 

natural sau un lucru din natură nu devine bun, de 

cât întru cât el este pus în relaţiune cu activitatea 
persoanelor între ele. De aceea, numai dacă cu pri- 

vire la un trăsnet care aprinde o. casă, intervine un 

contract de asigurare, el interesează dreptul. Tot 
asemenea, dacă un lucru poate fi folosit de oameni 
şi dacă poate fi discuţiune între oameni spre a se 
ști în cadrul activităţei cui trebue el să intre, cui 
lrebue să se atribue, începem să-l numim bun. 
Punctul de vedere al constatărei existenţei unui
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fenomen este unul; punctul de vedere, care 
se întreabă cui şi sub ce formă trebue atri- 

buit un bun, este altul. Numai în clipa, în 

care naşte întrebarea, cui trebue atribuit, poate să 

înceapă să fie vorba în înțeles juridic de un bun 

spre deosebire de un pur fenomen natural. 
Tu acest înţeles, bunurile în drept pot; fi mai 

întâi diferitele lucruri sau fenomene fizice din 

afară; pot fi apoi și diferitele situaţiuni morale 
de ex., un nume, o situaţiune familiară, o situa- 

țiune de onoare, o situațiune de drept public, mân- 

dria de a fi cetăţeanul unei ţări, situațiunea de 
alegăstor, ete.; pot fi în sfârşit şi activităţile umane 

ale altora, de care o persoană, se foloseşte. _ 

Lmerurile de altfel, dacă sunt bunuri, sunt numai 

din cauza, unei activităţi, fie a lor directă, fie pro- 
vocată de noi, care inferesează o persoană. 
Dacă o moşie este interesantă în drept, este pen- 
trucă omul se poate folosi de dânsa. pentrucă moşia 

produce şi poate astfel interesă activitatea cuiva. 

Un tablou de asemenea interesează dreptul numai 

pentrucă poate da o satisfacţie cuiva, de ex. este- 

tică sau de vanitate. Cunoaşterea în sine a. lucruri- 

lor n'are nici un interes în drept și nici un în- 

țeles, ci numai în ştiinţele de constatare. 
Dar nu numai despre activitatea lucrurilor este 

vorba, ca bunuri. Bunuri sunt şi activităţile fie- 
căruia dintre noi. Bun este activitatea proprie pe 
care o persoană a făgăduit-o. Când am angajat pe 
cineva să construiască o casă; am făcut un contract
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cu el, el mi-a făgăduit o activitate. Această acti- 

vitate a lui este un bun pentru mine, intrat în pa- 
trimoniul meu. 

Vedem dar, că noţiunea de bun este o noţiune 
pur juridică, care nu se confundă cu noţianea de 
Iueru. Lucru este ori ce obiect material. Bunul este 
conceput din contra, ca obiect juridic al unui drept 
sau al unei obligaţiuni. 

Din acest punct; de vedere bunurile se integrează 
în însăşi personalitatea, juridică; ele reprezentă. 
sub orice formă ar fi, posibilităţile ei de extenaiune. 

1. Diviziunea bunurilor, 

Numai la, lumina, acestor idei inițiale trebue stu- 
diată diviziunea bunurilor. 

Concepţia clasică a recunoscut mai multe divi- 
ziuni ale bunurilor). ' 

Prima diviziune este cea în bunuri corporale şi 
şi în bunuri incorporale, după cum este vorba de un 
lucru extern, material, sau nu. Am arătat dela înce- Put, că bun este obiectul unui drept, că bunul nu există, ca, fenomen natural, ci numai incorporat ca idee în ideia de drept: este un element al relațiunei Juridice, 

_Dela început putem astfel spune, că, această di- Wziune trebue priviţă cu oarecare rezervă. 
Înnnaa 2 0 

HE. Capitani, Introduction au droit cin i 3 
, - 4 , flem. de droit cinil; Colin et Ci preivil; Planiol, Traîte ; apitant, idem; Matei ta- Cuzino, Elemente de drept civile » “em; Mateiu Canta
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Dreptul pe care-l am asupra unui bun este un pur 

concept al minţii noastre, şi deci şi obiectul său. 

“Potuşi tradiţia, din cauza lipsei unei analize mai 

amănunțite, confundă noţiunea, aceasta, cu însuși 

lucrul material, ceeace este cu totul altceva. Lu- 

crul material, ca. atare, nu comportă o situare ju- 

ridică, de cât numai întrucât el este obiectul unui 

drept şi deci devine o idee, aceea a, interesului even- 

tual al unei persoane asupra sa. 
Autorii de drept roman spuneau, că bunurile 

corporale ar fi acelea care se pot atinge: guae tangi 
possunt, iar incorporale ar fi toate celelalte, cari 

nu se pot prinde cu mâna, cari nu se pot atinge, 

Principial nici un obiect; de drept nu se poate 

prinde între degete ca cevă material. Dreptul în 

sine şi deci şi bunul ca realitate juridică este cevă 
impalpabil, este un concept al rațiunei noastre. Se 

face dar o confuziune între cele două puncte de 

vedere, acel al ştiinţei exacte şi acel al dreptului. 

Bunul incorporal, în concepțiunea expusă, este 

prin urmare orice lucru care nu se poate atinge, 

care nu se poate prinde în mod material cu orga- 
nele noastre externe. O operă intelectuală, o operă 

de artă, o lucrare ştiinţifică, un curs, un examen 

dat, un nume al cuiva, o marcă de fabrică, un 
serviciu promis de cineva, toate acestea sunt 
bunuri incorporale. 

„.. Diviziunea bunurilor în corporale şi incorporale, 
astfel înțeleasă, deşi comportă așadar dela înce- 

pat rezerve, a fost încă mai mult alterată de către
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jurisconsulţii cei vechi. Ei au confundat corpul în- 

suşi, lucrul material, cu dreptul care se aplică asu- 

pra lui și au socotit ca, bunuri corporale toate obi- 

ectele susceptibile de drept de proprietate. Când 

pot fi proprietar al unui lucru, atunci acel lucru 

este un bun corporal. El se poate atinge şi se poate 

prinde cu organele noastre externe. De aceea, obiec- 

tul, care formează conţinutul dreptului de pro- 

prietate, ar fi un bun corporal. In această concep- 

ţiune însă nu ne aflăm în faţa unei diviziuni a 

bunurilor, că a drepturilor; se face o categorie deo- 

sebită din dreptul de proprietate şi, atunci când 

ce deserie bunurile corporale, se deserie în realitate 

dreptul de proprietate în unele din manitestaţiunile 

sale, 

Proprietatea, se caracterizează prin aceea că în 

pincipiu proprietarul este în drept să absoarbă 

toa4ă activitatea economică a lucrului asupra că- 

muia el este proprietar: poate să facă uz de lucrul 

acela, poate să-i culeagă fructele, poate să abuzeze, 

adică să dispună de el, fie să-l transmită, fie să-l 

distrugă, dacă vreă: usus, fructus şi abusus, zic 

autorii clasici. Dacă este vorba aşă dar de propri- 

etate, lucrul care este obiect al unui drept de pro- 

prietate nu mai poate fi obiect al unui alt drept al 

altcuiva. 
_ 

De aceea dreptul se confundă, pentru O analiză 

superficială, cu lucrul însuşi. 

In realitate însă aci ar trebui să se facă dis 

tincţiune, nu între dreptul de propri tate şi cele-
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lalte drepturi, ci, după cum se va vedeă, între drep- 
turile reale şi drepturile personâle, ceeace este cu 

fetal altcevă; : 

A doua deosebire între bunuri ar fi aceia, între 
bunuri mobile şi imobile, adică între acele bunuri, 
cari pot fi deplasate ușor, şi cele, cari sunt fixate 

de sol, căci acesta este înțelesul prim al cuvântului. 
Deosebirea aceasta apare în principiu ca o subdi- 

viziune a bunurilor corporale, a lucrurilor care pot 

fi obiect de proprietate. Aceste lucruri corporale 

-pot fi unele mobile şi altele imobile. 

Codul civil, urmând însă aci tradiţiunea drep- 

tului cutumiar, a deformat această diviziune fun- 

damentală; fie că este vorba de bunuri corporale. 
fie că este vorba de bunuri incorporale, ele pot fi 
mobile sau imobile. Vom aveă deci bunuri cerpo- 

rale imobile, bunuri corporale mcbile, bunuri in- 
corporale imobile şi bunuri incorporale mobile. 

Dreptul vechiu în această privință dă o mult 
mai mare însemnătate acestei diviziuni a bunurilor, 

de cât îi dăm noi astăzi. Știm ce mare rol au jucat 

în concepțiunea mai veche proprietăţile agricole, 
Acestea împreună cu uneltele agricole, formau bo- 
găţia de bază. Proprietatea rurală împreună cu ac- 
cesoriile ei, vitele şi uneltele, eră socotită ca bo- 
găţie prancipală în antichitate, mai ales la început 
şi în evul mediu. Graţie pământului trăiă toată lu. 

mea și prin el se puteau găsi toate satisfacţiunile 
economice. În vremurile primitive şi chiar în timpu- 
rile mai din urmă ale imperiului roman, fiecare
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proprietar, prin structura sosială a vremurilor, cu 

sclavii pe care îi aveă la dispoziţie şi cari făceau 

parte din casa sa, produceă, tot ceeace îi eră necesar. 

Nu există, ca astăzi, schimbul intens între per- 

soane. Noi astăzi mergem la prăvălie şi cumpărăm 

de acolo tot ce vrem. În societăţile mai simple, 

fiecare îşi produceă singur prin casa lui, prin 

sclavii lui, la ţară la el, aproape tot de ceeace el 

aveă nevoe. De aceea principala bogăţie o formau 

imobilele în această organizare a economiei, 

De asemenea şi în evul mediu, când industria 

şi comerţul nu erau desvoltate ca, astăzi, principala. 

bogăţie o formau imobilele. |. 

In toate societăţile primitive este aşă. Chiar la 

noi, care mam ajuns la o destul de mare desvol- 

tare comercială şi industrială, are o deosebită im- 

portanță proprietatea imobiliară agrară. Aceasta, 

este o fază a evoluțiunei societăţei, până când 

ajunge să se industrializeze şi să se comercializeze. 

Atunci peste această bogăţie se adaugă o altă nouă 

" bogăţie, cu noui posibilităţi economice ale societă- 

jei respective. La, un moment dat bogăţia mobiliară 

ajunge să, fie chiar mai mare de cât bogăţia imo- 

biliară, în toate ţările industriale. 

In evul mediu se spuneă astfel: vilium mobi- 

lium possesio: posesiunea, mobilelor este o posesiune 

fără importantă. 

Dacă ne gândim la dispoziţiunile, care sunt Cu- 

prinse în codul Napoleon și la preocuparea con- 

stantă a legiuitorului civil de a da o cât mai mare
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atenţiune imobilelor, înţelegem, că autorii codului 

nostru civil însuși stau încă în atmosfera, vecke, 

dând o mai mare importanță imobilelor de cât mo- 

bilelor. _ 

In evul mediu imobilele se protejau pentru a 
fi menținute în familie. Devoluţiunea, bunurilor în 

genere, cea, succesoralăi de ex., se făceă întrun fel 

pentru mobile și într'alt fel pentru imobile, mai 
ales după cum eră vorba de imobile care erau moş- 

tenite din familie sau de imobile câştigate altfel. 
In această privință se făceau o serie de distincțiuni 
care nau rămas în dreptul nostru. Afară de 

aceasta, ori de câte ori cineva alienă un imobil, se 
da dreptul membrilor din familie sau chiar şi altor 
persoane la o preempţiune, adică li se recunoștea 

"dreptul de a se opune la înstreinare şi de a luă 

ele imobilul. Preempțiunea, aceasta făcei de multe 
ori foarte grea transmisiunea imobilelor. Legea - 
pozitivă aveă preocupări constante, ca imobilele să 

rămână pe cât posibil în familie, ca. o bogăţie a 

ci, pentru ca unitatea familiei să nu fie ruptă. 
Unele mobile însă încep să capete de timpuriu 

o mare importanță. Astfel erau rentele, care ce 
constituiau, drepturile seniorale, oficiile, care se 
vindeau de stat: (funcțiunile publice se vindeau 
unor particulari, cari la, rândul lor le puteau trans- 
«mite, vinde, arendă, sau lăsă moștenire altora). 
Acestea au început, — pentrucă au devenit im- 
portante, — să fie socotite ca şi cum ar fi
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imobile şi considerate ca atare printr'o simplă 

ficţiune străină total de realitate; criteriul divi- 

ziunei bunurilor în mobile şi imobile este astfel 

abandonat şi înlocuit, sub presiunea nevoilor juri- 

dice, cu un altul: ce a mai rămas atunci din 

aceă diviziune? Ă | 

Astăzi: această concepţiune a căzut. Drepturi 

seniorale nu mai există. Oficii, care să se vândă, 

în majoritatea ţărilor civilizatie nu mai există, 

deoarece situaţiunea funcţionarilor este stabilită, pe 

baza altor concepţiuni juridice. În ceeace priveşte 

rentele, ele au rămas simple drepturi mobiliare. 

Se constată astfel, că nu se poate face totdeauna 

uşor deosebirea între mobile şi imobile. De aceea 

Sa şi spus, că pe lângă mobile şi imobile mai 

există un al treilea: fel de bunuri, o a treia cate- 

gorie de bunuri, în care intră oficiile, acolo unde 

ele există, drepturile de proprietate intelectuală şi 

artistică şi alte bunuri de felul acesta. 

Diviziunea bunurilor în: mobiliare şi imobiliare 

este astfel o diviziune, care nu se întemeiază pe 

o noţiune juridică, ci pe o constatare a unei stări 

materiale. De aceea, în precizarea ei dreptul ajunge 

la noţiuni complexe, de cele mai multe ori fa- 

lacioase. 

In legislaţiunea noastră pozitivă există de sigur 

un interes să deosebim mobilele de imobile, cu toate 

că concepţiunea pe care se întemeiază distineţiu- 

nile ei lasă de dorit.
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Revendicarea  mobilelor se face după alte re- 

gule, de cât revendicarea imobilelor. Afară de ca- 

zul când este vorba de obiecte care sau furat sau 

pierdut, mobilele sunt foarte greu de revendicat, 

Aci posesiunea valorează titlu, după cum se spune 

în drept (pen fait de meubles, possession vaut 

titre“). Pe de altă parte, pentru imobile, avem 

acţiunile posesorii, cari pentru mobile nu există. 

In aceste acţiuni nu se discută dreptul de proprie- 

tate, ci se caută să se vadă cine a posedat în ul- 

timul timp în anume condițiuni imobilul în litigiu. 

In ceeace priveşte uzucapiunea, adică dreptul care 

se stabileşte printr'o posesiune neviciată care du- 

rează un timp determinat, posesiunea imobilelor 

duce la uzucapiune după un timp de 30, 

de 20 sau 10 ani, în aceste din urmă cazuri 

atunci când este făcută „animo domini“, cu just 

titlu şi bună credință. Pe de altă parte imobilele 

pot fi hipotecate, pe când mobilele, afară de ca- 

zuri foarte rare, cum este acel al navelor, nu pot 

fi hipotecate. În ceeace privește incapabilii, ei nu 

pot să alieneze imobilele, de cât cu respectarea 

unor forme, care nu sunt aceleași ca cele referi- 

toare la. miobile. Competența tribunalelor este una 
pentru procesele, care au de obiect bunuri mobile 

şi alta pentru acţiunile, care au de obiect bunuri 

imobile. In sfârşit normele de executare aplicate 
mobilelor sunt diferite de cele, care se aplică 
imobilelor.



  

RELAȚIUNEA JURIDICĂ 255 

Imobilele, după cum ştim, în legislaţiunea, 

noastră, sunt de mai multe feluri. Unele sunt imo- 
hile prin natură şi altele sunt imobile prin des- 
tinaţie. Această subdiviziune, care nu mai cores- 

punde unei situaţiuni de fapt a lucrurilor, după 

cum sunt sau nu, realmente legate de pământ, 

arată pe ce baze false stă toată distineţiunea bunu- 
rilor în mobile şi imobile; aci s'a simţit nevoia să, 

se facă apel la alt criteriu, destinaţiunea lucrului, 
ceeace e o noţiune cu adevărat juridică, şi numai 

printi'o îndrăsneaţă ficţiune unele lucruri, prin 

natura lor mobile, devin astfel socotite ca şi cum 

ax îi imobile, 

Există însă şi drepturi imobiliare care nu suni 
bunuri corporale, şi aceasta, invederează și mai mult 

artilicialitatea diviziunei bunurilor în mobile și 

imobile, Așă sunt toate ramificaţiile drep- 

tului de proprietate, fragmente din acest drept, 
cum sunt servitutea, habitaţiunea, emfiteoza, su- 

perficia, și drepturile accesorii, cum este ipoteca, 

ete. Acţiunile imobilare, adică acele acţiuni, cari 

au de obiect imobile, sunt şi ele tot imobiliare. În 

sfârșit în obligaţiunea de a da, când obiectul cbli- 
gaţiunei este un imobil, ne aflăm de asemenea în 

faţa unui bun incorporal imobiliar. 

Mobilele pot fi, la rândul lor, nu numai mobile 

corporale, din cauza naturei lor, dar şi mobile în- 
corporale: astfel sunt toate drepturile de creanţă 

în genere.
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Tată cum pornindu-se dela o confuziune între 

bunuri şi lucruri, între punctul de vedere specific 

juridice şi cel al ştiinţelor de constatare, s'a încer- 

cat o descriere materială a bunurilor, împărțindu-le 

în mobile şi imobile, corporale şi incorporale, iar nu 

una juridică; pe această cale nu sa putut ajunge 

de cât la noţiuni arbitrare şi complexe şi, ori de 

câte ori ea a dat roade, a fost pentru că sau 

descris drepturile, iar nu lucrurile. 

O ultimă diviziune a bunurilor, foarte întere- 

santă şi de data aceasta corectă, se face din 

punctul de vedere al domanialităţei publice. 

Bunurile domaniale sunt scoase din comerț. 

Ele sunt bunuri, care aparţin statului sau 

autorităţilor publice şi sunt destinate uza jului 

public. O şosea, o stradă, un edificiu consa- 

crat unui serviciu public, o apă care curge şi pe 

care se poate navigă, sunt bunuri cari aparțin 

statului, comunei sau judeţului şi care sunt date 

în folosința publică. Statul sau autorităţile publice 

nu pot alienă aceste proprietăţi în formele dreptu- 

lui privat, de ex. prin simplă vânzare. De asemenea 

pairticularii nu pot prescrie şi nici nu pot să 

câştige vreun drept asupra acestor bunuri. Un sin- 

gur drept pot aveă particularii: concesiunea dela 

stat. 

De multă vreme s'a pus la noi chestiunea: care 
este situaţiunea morilor situate pe apele din 

domeniul public? Acestor mori li s'au dat o autori-
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zare din partea statului, autorizare care se poate 
revocă ad nutum, adică, după voe. Statul este ţinut 
să dea mereu, după nevoile viitoare, bunurile do- 

maniale la dispoziţia particularilor, Ca atare orice 
convențiune făcută asupra lor este revocabilă la 

un simplu semn, ad nutum. 

Este interesant de spus, că dreptul autorităţei 

publice asupra acestor bunuri domaniale nu este 

propriu zis un drept de proprietate. Am arătat a- 
dineaori în două cuvinte, că proprietatea conştă în 

usus, fructus şi abusus. Dar, usus nu îl are pro- 

prietarul. Nu autoritatea se foloseşte de stradă, ci 
publicul în mod colectiv. Fructus, foarte adeseori 

nu există. Pe stradă nu creşte adeseori nici o ve- 
getaţie, care să aducă, vreun venit comunei. Dacă 
ar există, produsul acelei vegetaţiuni n'ar fi un 
bun domanial, ci un bun privat; al comunei, care 
ar puteă, fi vândut, Abusus, deasemenea nu-l are 
autoritatea, respectivă pentrucă ea nare nici un 

drept de dispoziţiune, dacă o lege nu hotărăşte în- 
tealttel. Observăm deci, că este un drept cu totul 
aparte, în care se încorporează în felul acesta bu- 
nul domanial. , 

Am spus că această diviziune este corectă; ea 

poartă întradevăr asupra bunurilor, adică asupra 

cuprinsului drepturilor, iar nu asupra lucrurilor, 
cum se întâmplă cu celelalte două diviziuni arătate. 

Se exprimă astfel conţinutul raţional juridic ui 

drepturilor şi nu se descriu calităţile materiale ale 

lucrurilor. Felul de a fi material al unui lucra în- 

DOR OD 40 pp ooaitaaă OVI 47
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teresează de sigur știința dreptului, dar numai în- 

tucât el determină modul de exercitare al unui 

drept. 

Aceste observaţiuni întăresc astfel ideia ini- 

țială, pe care am exprimat-o aci anume că din 

punctul de vedere al dreptului bunurile nu sunt in- 

teresante ca fenomene naturale, ea, lucruri, ca obiecte 

externe, ci numai întrucât le privim prin prismă 

juridică. Ele devin atunci simple idei, anume con- 

cepte raţionale. Şi, din acest punct de vedere, con- 

statăm așadar încă odată, că dreptul se ocupă Bu- 

mai cu realităţile raţionale. 

2. Drepturi reale şi drepturi de creanţă 

După ce am schițat în câteva scurte cuvinte 

în ce consistă bunurile și de câte feluri sunt ele, 

ni se impune ca o precizare una din piobleraele cele 

mai frumoase şi mai delicate, deosebirea între drep- 

turile reale şi cele personale şi în deosebi caracteri- 

zarea dreptului de proprietate, care este dreptul real 

cel mai proeminent, tipul de drept real. 

Proprietatea, ca tip de drept real, se deosebeşte 

de drepturile de creanţă, prin aceia, că ea repre- 

zentă o situaţiune statică, un scop şi nu un mijloc. 

Dreptul real în definiţiunea lui clasică este 

într'adevăr un drept pe care îl are o ) persoană asu- 

iza decente mn al. ivste o relaţine, care sar sta-
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bili în felui acesta între o persoană şi un lucru"), 

Când cineva are tot: asemenea vreun drept de usu- 
îruct asupra unui lucru imobil, are un drept real. 

El se foloseşte pur şi simplu de imobil fără ames- 
tecul altora. Este o relaţiune care se constitue în- 

ine el şi imobil. 
Dreptul personal sau de creanţă stabileşte din 

potrivă nu o legătură între o persoană şi un lucru, 

ci o legătură între două persoane. O persoană 
poate să convină cu o alta, ca aceasta să-i presteze 
un serviciu, să-i facă sau să nu-i facă, să-i dea sau 

să mu-i dea cevă. Prestaţiunea acestui serviciu este 

obiectul unui drept de creanţă, a unui drept per- 
sonal, 

Este o mare deosebire între concepţiunea cla- 
sică a dreptului real şi cea a dreptului personal. 

Dreptul personal obligă pe o persoană să facă, sau 
să nu facă cevă unei alte persoane; obligă cu alte 

cuvinte pe o persoană la o activitate oarecare, la 

un serviciu oarecare faţă de altă persoană. Dreptul 
rea] stabileşte din contra o. legătură dintre o per- 

Soană şi un lucru”). 

Care este scopul activităţei noastre economice 

dacă nu acela de a posedă lucruri? Ca atare drep- 

tul de proprietate şi în genere drepturile reale re- 

prezentă scopuri spre cari mai tindem și în ace- 

laș timp reprezentă o situaţie statică. Dreptu- 

O 

5 Colin et Capitant, Cours 6lem. de dr. civil francais, 

ed. 3, pg. 104—105. | 
3 Planiol, Traâte 6lem. du dr. civil; Aubry et Rau, up. cit.
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rile de creanţă sau drepturile personale sunt sim- 

ple mijloace spre a ajunge la proprietate sau la 

drepturile reale. Dacă cineva se obligă să deă alt- 

cuivă un lucru, să facă sau să nu facă un lucru, 

este tocmai în scopul ca acel, faţă de care se o- 
bligă, să ajungă în cele din urmă în situaţiunea sta- 

bilă de proprietar. Acesta este rostul econo- 

mie, ca să spunem astfel, al dreptului de proprie- 

tate și al dreptului real în genere spre deosebire 
de acel al drepturilor personale sau de creanţă”). 

Noi însă dorini să-l caracterizăm din punctul de 

vedere juridic. 

In concepțiunea clasică, dreptul real se deose- 
bește de cel personal prin ceeace se cheamă drep- 

tul de suită şi dreptul de preferență. Dreptul de 

suită se manifestă atunci când obiectul unui 
drept real al unei persoane ţrece în altă mână. În 

orice mână ar trece, proprietarul poate. să-l re- 

vendice. De aceea se zice în concepţiunea clasică, 

că legătura este între el şi lucru. Nimeni n'are 

dreptul să se atingă de lucrui său. Dreptul de pre- 

ferență se manifestă atunci când mai multe persoane 

ar exercită drepturi asupra unuia şi aceluiaș lucru, 

Proprietarul sau în genere titularul dreptului real 
îşi va exercită dreptul său, cu exeluziunea celor- 
lalţi. Acel care are o hipotecă asupra unui imo- 

bil poate să urmărească imobilul în ori ce mână s'ar 

află, şi trece cu dreptul său înaintea, tuturor celor- 
lalţi creditori. Dacă n'ar aveă o hipotecă, în caz de 

1) Hauriou, Principes de droit public, ed. 2, pg. 317, et 5,
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vânzare ar veni la massă şi dacă preţul obţinut 
prin vânzare e inferior totalului creanţelor, ar luă 
numai o cotă parte din valoarea dreptului său. A- 
cel care are un drept de hipotecă se despăgubeşte 
însă el cel dintâiu. 

După ce am arătat în felul acesta în ce con- 
sistă dreptul real şi dreptul personal în concepţiu- 
nea clasică, putem observă, că, chiar dreptul 
personal sau de creanţă, este obicot; de drept de 
proprietate. Sunt de ex. proprietarul unei poliţe, 
al unui efect de bursă. Ce însemnează aceasta? Nu 
însemnează, că sunt proprietar al hârtiei pe care 
sunt scrise anumite semne şi anumite sume, ci al 
dreptului, care este cuprins în ceeace se serie pe 
hârtie. Dreptul acela este totuşi un drept perso- 
nal, este dreptul de a cere, când este vorba de o 
poliţă. o sumă de bani la o anumită dată, care se 
cheamă scadenţă. 

Pe de altă parte observăm, că dreptul real el 
însuşi şi în deosebi dreptul de proprietate se poate 
reduce la drepturi personale sau de creanţă. Ob- 
servaţiunea, aceasta, a fost făcută abiă în timpul 
din urmă de jurişti). Ea a fost făcută însă 
încă de mai multă vreme de filozoful Kant). Dacă 
încercăm o analiză amănunţită a situaţiunei proprie- 
tarului, observăm, că dreptul de proprietate se 

  

!) Planiol, Traât€ €ldm. de dr. civil; vol, 1, No. 2160; 
Michas, Le droit reel consideră come une obligation pussi- 
vement universelle, 1900. 

2) Metaphysische Anfangegriinde der Rechtslehre.
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reduce în ultimă analiză la o serie de drepturi 
împotriva altor persoane. A vorbi de o relaţiune 
juridică între o persoană şi un lucru, cum se spune 

de obiceiu, este un non-sens, Un Robinson anu 

poate avei un drept de proprietate, pentrucă n'are 

cui să-l opună. Dreptul de proprietate începe să 
existe şi să aibe sens, numai îndată ce ne aflăm 

în faţa mai multor persoane, îndată ce un om se 
află într'o societate, 

Dreptul de proprietate consistă în dreptul, pe 
care titularul îl are, de a se opune ca ori cine 
altoinevă să intervină în folosința lucrului 
Dacă eu sunt proprietarul unei moşii,  acea- 
sta înseamnă, că mă pot opune, ca altcineva 
să se folosească de moşie fără consimţimântul 

meu. Prin urmare, dreptul de proprietate, consistă 
în obligaţiunea tuturor celorlalți de a mă lăsă 

să mă folosese de lucru cum înţeleg şi cum 

vreau en. 

Prin urmare în ultimă analiză ne aflăm aci în 

fața unui număr indefinit de mare de obligaţiuni 

ale tuturor celorlalţi membri ai societăţei de a 

respectă folosinţa titularului. Fiecare membru 
eventual al societăţei are o obligaţiune de a, nu 
face, aceea de a respectă, folosința mea. Eu suni 
în drept să trag la, răspundere pe ori cine ar vrea 
să calce această obligaţiune. 

Dreptul de proprietate juridiceşte se reduce 
aşă dar numai la, totalitatea, obligaţiunilor tutu- 
vor celorlalţi membri din societate de a lăsă, pe
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titular să se folosească, cum orede de cuviinţă, 
de lucru, să absoarbă toată utilitatea, economică, 
a lucrului, aşă cum crede şi cum doreşte. 

Dar atunci dreptul de proprietate se rezolvă 
într'o serie de drepturi personale, de drepturi 
de creanţă, căci obligaţiunea de a nu face a al- 
tuia, este un drept personal sau de creanță şi nu 
este un drept; real. 

Tot aşă se analizează toate drepturile reale. De 
aceea ele sunt opozabile tuturor, de aceea, ele dau 
iluziunea unei legături între o persoană şi un lu- 
ceru, pentrucă ele se rezolvă în ultimă analiză în 
obligațiunea tuturor celorlalţi de a respectă, fo- 
losinţa titularului, 

Dacă este aşă, dacă pe de o parte drepturile 
de creanţă au caracterul dreptului da proprietate, 
dacă de altă parte drepturiie reale la rândul lor 
au un caracter foarte pronunţat de drepturi de 
creanță, distincţiunea, se reduce cu desăvârşire 
şi ea, apare aşă de tenuă, încât o nouă construc- 
fiune trebue so înlocuiască. Ea duce dealtfel, 
ca orice confuziune între punctul de vedere juridic 
şi cel al ştiinţelor de constatare, la consequente 
nesigure şi arbitrare. Azi se constată într adevăr, 

că există o serie de drepturi, care nu întră în mod 
adequat, după cum se va vedeă îndată, în nici una, 
din cele două, categorii. 

Deosebirea, clasică între drepturile de creanţă 
și drepturile reale este totuși consfinţită de legile 
noastre. De aceia ea are o valoare din punct de
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vedere al dreptului pozitiv. Din punctul de vedere 

însă al raţiunei juridice comportă, serioase Ie 

zerve.. | 

De alţfel chiar din punctul de vedere al legi- 

lor pozitive de azi, s'au găsit autori, ca Ren6 De 

mogue!), G6ny”), etc,. care au făcut observaţiunea, 

"că nu există o limită precisă între drepturile reale 

şi cele personale. Există chiar o categorie inter- 

mediară de drepturi. Astfel locatarul, chiriașul şi 

arendaşul unui imobil, sunt titularii unui drept 

şi ai unei obligaţiuni personale faţă de proprietar. 

Intre proprietar şi chiriaş sau arendaş intervine 

un contract, care consfințește drepturi personale, 

nu reale. Cu toate acestea, dacă proprietarul în- 

chiriază la doi locatari succesivi, primul locatar, 

primează pe cel de al doilea, întoemai ca şi cum 

ar fi vorba de un drept; real. De asemenea credi- 

torii suecesivi ai unor servicii promise. De altfel 

însuşi dreptul la imobil al locatarului, la o ana- 

liză mai amănunțită, se poate asemănă în multe 

“privințe cu dreptul real. Deşi legea. îl socoteşte un 

drept personal, totuşi el are multe din caracteris- 

ţicile dreptului real. “Tot asemenea, este cazul 

unei separațiuni de patrimonii. Dreptul pe care ci- 

neva îl are asupra unui patrimoniu, care cuprinde 

şi mobile și imobile. este un drept real sau un 
drept personal? Riedevenţele miniere ca fel de 
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drepturi sunt reale sau personale? Au asemănare 

şi cu unele şi cu altele, ori care ar fi calificarea 

legală, | 
Tot aşă, dreptul de invenţiune, dreptul de autor 

sunt drepturi reale sau personale? Şi dacă intră 

într'una din cele două categorii, au o asemănare 
foarte mare cu cele din cealaltă, categorie. De ase- 

menea, părțile sociale, interesele, acţiunile la socie- 
tăţile anonime. Un acţionar are un drept în acli- 

vul societăței, Dar activul societăţei este compus 

de multe ori şi din mobile şi din imobile. Atunci 
ce fel de drept este acesta; este un drept real sau 

un drept de creanță pur personal? Acest drept are 

în multe privinţe atribute ale dreptului real. 

Nu mai vorbim de dreptul publice, unde sunt 
drepturi care stau incontestabil în afară de divi- 

ziunea, drepturilor reale şi personale. Astfel este 

mai important; din toate dreptul autorităţei statului, 

întru cât se manifestă pe un teritoriu, care în 

multe privinţe a fost asemănat cu un drept de 
proprietate al statului asupra, teritoriului respec- 

tiv. Totuşi acest drept se exercită numai asupra 

persoanelor aflate pe acel teritoriu şi nici nu se 

poate. altfel. E1 se rezolvă astfel într”o serie de 

drepturi şi obligaţiuni personale. 

Aşă dar deosebirea între drepturile reale şi cele 
personale nu este o deosebire netedă. 

În ultima analiză putem spune, că ori şi ce drept 

se compune din obligaţiuni, adică se reduce la drep- 

turi personale sau de creanță. Aceste obligaţiuni
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pot să fie uneori foarte multe. Ele sun însă la. baza 
oricărei situațiuni juridice. Cu ideia simplă de oblh. 
gațiune se construeşte tot dreptul. 

Pe de altă parte, ori și ce drept se încorporează 
în personalitatea titularului. Din acest punct de 
vedere, putem să recunoaştem un fel de drept de 
proprietate al titularului asupra, dreptului respec- 
tiv. Tot ce ne aparţine se încorporează astfel în 
realitate în personalitatea noastră, 

Intrucât privim un drept prin această prismă, 
încorporarea, la, personalitatea, noastră, privim din 
punctul de vedere al dreptului de proprietate, sau 
în genere al dreptului real. Intrucâţ îl privim însă 
din punctul de vedere al obligaţiunilor cuprinse 
în el, obligaţiuni care de multe ori sunt foarte 
complexe, îl privim din punctul de vedere al drep- 
tului personal sau de creanţă. 

3. Dreptul de proprietate 

Tipul dreptului real este dreptul de proprie- 
tate; el reprezentă în principiu, ca şi toate dreptu- 
rile reale, un complex de obligaţiuni de a nu face, 
al căror titulari pasivi sunt toţi membrii societă. 
ței cu excluziunea titularului activ, adică a pro- 
prietarului, | | 

In ce consistă în concepțiunea clasică, dreptul de 
proprietate? Am arătat, că el reprezentă oare cum 
scopul economie al activităţei noastre. Drepturile de 
creanță adresându-se persoanelor şi activităţei per-
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soanelor, cer o activitate dela alţii, care în mod 

normal duce la, proprietate. 

Din punct de vedere economie, dreptul de pro- 

prietate consistă în folosinţa, întregei utilităţi, în 

sensul cel mai larg al cuvântului, a unui lucru; 

de aceea sa şi numit „plena, in re potestas”, stă- 

pânirea plină asupra lucrului. Aceasta nu Însem- 

nează, că dreptul de proprietate nu se prezentă 

din punctul de vedere juridic cu nici un fel de 

îngrădire. Dreptul pe care-l are proprietarul este 

de a se folosi de lucrul său, fără însă a 

ştirbi cu nimic drepturile şi activităţile celorlalți, 

şi de aci oare cari restricţiuni, cari se aduc exer- 

cițiului său. Principiul însă este că proprietarul 

este liber să se folosească cum vrea da lucrul său, 

excepția este restricțiunea. 

Dacă este vorba de un drept asupra unui pă- 

mânt, asupra unui „fundus', atumei, în teoria cla- 

sică, dreptul de proprietate se întinde infinit în 

sus şi în jos. In cazul unei suprafeţe de pământ 

aceasta, însemnează, că dacă am trage o serie de 

linii perpendiculare pe suprafaţa pământului în 

lungul hotarelor, aceste linii mergând infinit în 

sus şi în jos până în centrul pământului, proprie- 

tarul se poate folosi de întreg volumul cuprins 

între ele, adică de sol, subsol şi supra sol, 

Trebue să observăm dela început, că dreptul 

de proprietate astfel înţeles este foarte strâns legat 

de însăşi ideia de personalitate, în care se poate 

spune, că se încorporează. Însăși ideia de perso:
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nalitatej/ este o idee care apare numai în drept şi 
morală; altfel ne aflăm în faţa idei de indivi- 
dualitate. Un obiect este o individualitate, un or- 
ganism fiziologie este o individualitate, un orga- 
nism, chiar psihologic, constitua o individualitate. 
Indată ce însă intervine punctul de vedere moral 
sau juridic, îndată ce ne întrebăm, dacă, activita- 
tea, desfăşurată în mod conştient este dreaptă sau 
nedreaptă, morală, sau imorală, apare ideia, de per- 
sonalitate. Ideia de personalitate este astfel un 
produs mai mult al punctului de vedere etico-juri- 
die, de cât un produs al punctului de vedere al ştiin. 
telor de constatare, al ştiinţelor care obicinuit; “se 
numese exacte, despre natura. fie externă, fie in- 
ternă *). 

In realitate această observaţiune arată, că nu- 
mai întrucât este vorba, de o proprietate, în înţe- 
lesul foarte larg al cuvântului a apropriă, poate fi 
vorba de o personalitate, Personalitatea cuprinde 
în acest; sens toţ; ce este al meu 2). Ori „aproprierea“, 
exprimată prin acest pronume, este ideia pur ju- 
ridică, care însemnează excluderea celorlalți, dela 
folosinţa a ceeace este al meu, adică o idee, foarte 
apropiată de dreptul real, aşă, cum îl defineşte 
dreptul, dar lărgită, bine înțeles, spre a cuprinde 
nu numai lucruri susceptibile de proprietate în 
drept, dar chiar şi elementele sufleteşti, cari evi. 
dent nu pot să fie drept de proprietate, dar care 
  

  

1) IV-V-s, 
2 Wiliam Jumos, Psychologie, tr. fe.
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sunt ale mele; din punct de vedere moral, dacă nu 

juridic, — (de exemplu, ori ce stare de conștiință 

„a mea'*),. 
In felul acesta, ideia, de proprietate prinde o ex- 

tindere mult mai mare. Ea cuprinde în sine un 

număr de obiecte mai mare de cât; acela care apare 

numai în drept; dar esenţa însăşi a noțiunei este 

aceeași, 

Din acest punet de vedere, aşă dar, dreptul de 

proprietate are o deosebită importanţă pentru per- 

sonalitateal juridică; toate proprietăţile pe care 

le avem, în sensul cel mai larg al cuvântului, tot 

ce este juridiceşte obiect de apropriere, tot ce poate 

îi „al meu“, adică toate drepturile ori cari ar h 

ele, fac parte integrantă din personalitatea noas- 

tră. Dreptul de proprietate capătă astiel toate atri- 

butele personalităţii noastre juridice, care consistă 

toomai în concepţiunea atyibuirei unor drepturi. 

El se confundă cu dreptul de a fi al personalităţei 

noastre juridice, drept ireductibil, care stă la baza 

întregei concepţiuni juridice, căci dreptul, ca con- 

cepție generală, nu este de cât coexistenţa liber- 

tăților, adică a personalităţilor fiecăruia dintre: noi. 

"In acest înţeles, dreptul de proprietate împru- 

mută cevă din atributele personalităţei însăşi şi 

prinde un caracter absolut. - 

In acest înţeles dreptul de proprietate se în- 

corporează personalităţei titularului, în acest în- 

ţeles dreptul de proprietate nu se întinde numai 

asupra drepturilor, cari în mod obicinuit în drep-
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tul privat se numesc drepturi de proprietate, ci 
cuprinde în: sine toate drepturile, fără nici un 
tel de excepţiune. Pot să spun, că sunt proprietar 
al unei creanţe, pentrucă mă folosesc de ea cum 
vreau şi exclud pe toţi ceilalți membri ai socie- 
tăței dela acest folos, O acţiune într'o socieiate 
anonimă, de pildă, reprezentă un drept de creanţă 
în contra, societăţei. Se vorbește curent; de proprie- 
tatea unei asemenea, acţiuni, ca, drept în contra 
societăţei respective. Acela care o posedă este pro- 
prietar al acţiunei; ba chiar sunţ acte care 
se fac, — numite borderouri, — care atestă 
proprietatea acţiunei. Ceeace apare în mod evi- 
dent în felul acesta, din cauza, necesităţilor prae- 
tice referitoare la acţiuni în această materie, 
este adevărat din punct de vedere jaridie 
pentru toate drepturile de creanță. Uri ce urepi 
poate să fie obiect da drept de proprietate. Consti- 
tuțiunea noastră, de altfel, atunci când garau- 
tează în art. 17 dreptul de proprietate, nu înţelege 
printr'aceasta numai dreptul de proprietate res- 
trâns, aşă cum se înţelege în dreptul privat, ci îl 
înţelege „de ori ce fel”, cuprinzând în această, ex- 
presiune și toate drepturile de creanţă. 

In dreptul de proprietate se distinge dreptul 
în sine de exercițiul său. Este o distincțiune, pe 
care a făcut-o teoria clasică *). Se opune, că dreptul 
în sine, din punct de vedere constituţional, este în- 

1) Dissescu, Drept constituţional
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tangibil, pe când exerciţiul său poate îi reglemen- 

tat ori cum pe cale ordinară legislativă. Dreptul ci- 

vil nu face da cât să regulamenteze exerciţiul 

dreptului de proprietate. 

Deosebirea aceasta, între dreptul în sine, care 

este garantaţ de constituţie, şi deci constitue mie- 

zul dreptului de proprietate, şi exerciţiul său se 

rezolvă, de autorii moderni, şi în special de Jeze, 

în distinețiunea, de care am vorbit, între o situaţiune 

generală şi o situaţiune individuală, Situajţiunea 

individuală este ceeace se numeşte un drept câşti- 

gat, spre deosebire de o expectativă de drept, — 

cum se spune în concepţia clasică. Situaţiunea ge- 

nerală nici odată nu constitue un drept câştigat. 

Ea, fiind emanaţiunea, legală a unei autorităţi, care 

a creat-o, poate să fie modificată ori când tot de 

autoritate, pe când situaţiunea individuală fiind 

exclusiv numai emanaţiunea voinței părților, nu 

poate să fie modificată de cât numai de părți şi 

deci le aparţine exclusiv *). 

Prin această distineţiune, precum am mai spus, 

înţelegem deosebirea dintre dreptul de proprietate 

în sine şi exerciţiul său. Tot prin ea se lămu- 

zeşte ce se înţelege prin drept câştigat, noţiune 

de care autorii au ajuns să spună, că nu se mai 

poate defini, atât de obscură și de nelogică ar îi. 

Aceiaşi noţiune explică în ce consistă autorita- 

tea lucrului judecat, care trebue consfințită nu- 

1) III-I-B-3-a şi b.
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mai întrucât ea reprezentă o situațiune indivi- 
duală; tot ce o hotărîre reprezentă ca aplicare a 

unei situaţiuni generale, poate din contra, să fie 
modificat ulterior de legiuitor. 

În urma acestor observaţiuni, ne putem acum 
întrebă în ce sens dreptul de proprietate este sau 
nu un drept absolut, 

Ne aflăm în fața a două teze: una, teza co- 
munistă, neagă orice drept de proprietate ca fiind 
ilegitim — nu intrăm în amănuntele desvoltărei 
acestei teze; altă teză, exagerată în sensul celălalt, 
declară, că dreptul de proprietate ar fi un drept 
absolut şi intangibil. 

Niei odată dreptul real, instituţiunea, pozitivă 
de drept așă cum s'a desfăşurat în lungul evolu- 
țiunei istorice, nu a adoptat nici una din aceste 
teze exagerate. | 

Dacă nu ar fi de cât alimentele cari se dau fie- 
cărui cetățean chiar în concepţia comunistă, de 
către comunitate, pentru a se hrăni cu ele, pentru 
a le consumă. constatăm un drept de proprietate 
al cetăţeanului respectiv. Gândirea juridică nu 
se poate desface de această categorie a sa, dreptul 
de proprietate. Ea, apare în mod subreptice îndată, 
ce se încearcă o organizaţiune socială, dar apare 
totdeauna, sub o formă san alta, fiind, după cum 
sa arătat, în legătură cu ideia fundamentală, în 
drept a personalităţei juridice. 

Ideia, cealaltă, a unui drept de proprietate ab- 
solut și intangibil, este tot aşă de lipsită de temei
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şi nici chiar dreptul roman guiritar, cel mai strict 
în privința, aceasta, nu a, putut-o admite în prac- 
fică. Ea se inspiră numai din constatarea, uneori a 
unui fapt economic și reprezentă şi ea o nesoco- 
tire a ideii că dreptul are un punct de vedere al 
său specific şi ireductibil. Nu poate fi vorba într”o 
legislaţiune pozitivă de un. asemenea, drept; absolut, 
Căci drepturile sunt expresiunea, unor relaţiuni so- 
ciale; nu numai dreptul de proprietate, dar orice 
drept; nu poate să existe de cât ca o consfinţire nu 
numai a libertăţei unuia, căci aceasta nu ar aveă, 
nici un sens, dar a coexistenţei libertăţei tuturor. 

Din acest punct; de vedere orice drept; apare 
atârnând. de ceilalţi, mărginiţ în exerciţiul lui până 
acolo, unde se ating imteresele legitime ale celor- 

lalţi. In acest înţeles, cu un termen care e la modă 
astăzi, ori ce drept este o funcţiune socială, — nu 
numai dreptul de proprietate; aceasta, se vede în- 
dată ce aruncăm o privire chiar asupra, concepţiu- 
nilor clasice de drept, deşi unii autori au iluziunea 
că ei au descoperit abiă astăzi această realitate, 

Dreptul de proprietate — şi ceeace spunem pen: 
îru el e adevărat despre toate drepturile, — este 
un drept social în principiu, pentrucă nu poate 

interveni de cât cel puţin între două persoane, ca 
ori ce drept. Nu poate fi vorba de un drept de 
proprietate al unui Adam singur existent pe lume, 

înainte de apariţia Evei, cum nu poate fi vorba 
de un drept de proprietate, când titulaz ar fi un 
Robinson singur existent în insula lui. Nu putem
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aplică ideia dreptului de proprietate, de cât numai 

în clipa când e vorba de mai multe persoane, ca 
şi pentru ori ce drept. Prin umare dreptul de pro- 

prietate este un drept social şi el nu poate merge 

de cât până acolo, până unde se ating drepturile 
altora. 

Romanii nu cunoșteau teoriile noni asupra 
dreptului de proprietate ca funcţiune socială; to- 
tuşi până la un oare care punct le-au exprimat în 

dispoziţiunile lor de drept pozitiv. 

Asftel proprietarul roman al unui pământ, aveă 

obligațiunea, de exemplu, să nu are pământul 
său până la hotar, ci să lase în lungul lui o dis- 

tanţă de 2 picioare şi jumătate, care alături de 

acelaş loc liber al vecinului de 2 picioare şi jumă- 
tare, tăceă un spaţiu liber de 5 picioare, care se 

numiă „ambitus“ sau „spatium legitium“. Ce este 

aceasta de cât o restrângere a dreptului de pro- 
prietate? Dreptul proprietarului este regulamen- 

tat întrun anumit fel. - | 

Tot astfel, dacă cineva, făcea o construceţiune, 

puteă să fie chemat în judecată de vecinul, care 

ar fi fost ameninţat în interesele sale, fie priu- 
tr'o „operis novi nunţiatio“i, fie pentru „damnum 
infectum“. Prin urmare dreptul este regulamen- 
tat şi în privinţa aceasta. 

Tot asemenea sunt în dreptul roman dispozi- 
țiuni referitoare chiar la arborii, care se puteau 
întinde cu erăcile peste locul vecinului şi altele re- 
feritoare la, fructele căzute din aceste crăei,
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Tot astfel găsim dispoziţiuni privind la apele 
care se scurg dela, vecin și a. m. d. 

O serie de regulamentări existau astfel în drep- 

tarile şi datoriile pe care le au, vecinii. Dreptul de 
proprietate nu eră prin urmare absolut, ci eră 
restrâns prin aceste dispoziţiuni. O asemenea re- 
glementare se află cuprinsă şi în dreptul nostru 
într'un întreg capitol din codul civil, cel referi- 
tor la drepturile şi obligaţiunile, pe care le au 
vecinii între ei. 

Dar mai sunt şi alte restricţiuni la Romani, 
care există şi la noi. 

In ceeace privește cursurile de apă, malul eră 
Supus la, ceeace se numeşte în mod puţin cam ne- 
exact, unor servituţi, asemenea, în ceeace priveşte 
drumurile și străzile. Ba, chiar pentru drumuri şi 
străzi, se puteă face la, Romani, exproprieri tără 
îndemnizare. Ideia, de expropriere pentru utilitate 
publică există la Romani fără însă a se fi for- 
mat o teorie generală a ei, cum există în dreptul 
modern: pentru drumuri fără îndemuizaxe, pen. 
tru accesul la, sepulturi cu îndemnizare Şi tot ase- 
menea, pentru editiciile de interes public. In sfâr- 
şit, municipalitatea puteă, să impună anumite re- 
gulamentări constituţiunilor, ca și astăzi; erau 

0rage în care nu se puteau construi case, de cât 
întrun anumit fel. Unde e dreptul de proprietate 
absolut? 

Dar s'a spus, în concepţiunea clasică, că drep: 

tul de proprietate se întinde în principiu în sus
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şi în jos, lai infinit. Astăzi înţelegem însă, că ar 

fi o absurditate, ca proprietarul să interzică unui 

aeroplan să treacă la 1.000 metri peste proprie- 

tatea lui! Este evident, că, atunci când trecerea 

aeroplanului ax puteă să aducă o daună, ea poate 

fi interzisă; când ar trece însă la o înălţime su- 

ficientă, nu poate proprietarul să-l oprească. Tot 
asememea în adâncime (şi constituţiunea, noastră 
confirmă concepţia nouă), cum ar puteă proprie- 

tarul să oprească anumite lucrări, care se fac sub 

pământ și care pot să fie de mare utilitate pen- 

tru toţi ceilalți? EI se poate folosi de dreptul lui, 
dar numai într'atât întrucât nu jigneşte şi intere- 

sele comune ale celorlalţi. Poate să facă funda- 

mente sau edificii, poate să facă puțuri. Dacă 

lucrarea, pe care a făcut-o a; fost atinsă de lucrări 

de interes public, de ex. de o conductă comunală 
subterană, atunci i se datorează o îndemonizaţie, 

dar în caz contrariu comunitatea este liberă să 

facă lucrări de interes genera]. 
Dar fiind vorba de subsol, este oare proprie- 

tarul stăpân până în fundul pământului? Drept 
este că proprietarul să beneficieze de tot ce sar 

află în pământ şi nu este datorat lui sau muncai 

lui în nici un fel? Presupunem, că proprietarul 
unei suprafeţe de teren află dintr'odată, că la o 
adâncime oarecare se găsește o bogăţie minieră, 
extraordinar de mare, o mină de petrol, de aur, 
sau de diamant, [ste drept oare, ca proprietarul 
să-şi extindă dintr'odată, fără, nici un efort al său,
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dreptul asupra acestei bogății? Conştiinţa contem- 
porană, reluză o asemenea, atribuire, dar nu numai 
aceă contemporană. 

In lungul veacurilor întotdeauna s'a simţit a- 
ceastă tendenţă, Astfel la Romani constituţiunea 

împăraților Gratian şi Valentinian consfinţiă, aşă, 
zisa teorie a învențiunei, atribuind! aceluia, care o 
descoperiă, ' bogăţia din pământ. In contrast cu 

teoria aceasta. stă, așă zisa, teoie domanială, care 

atribue proprietatea, subsolului proprietarului. “Tot 
asemenea, există o teorie a concesiunei, prin căre 
statul, ca proprietar al subsolului, îşi rezervă sin- 

gur dreptul să concede exploatarea bogățiilor mi- 

niere din pământ şi aceasta, este 'concepţiunea, adop- 
tată şi de noi. Statul regulamentează şi modui 
cum trebue exploatat subsolul. Aşă spre pildă 
pentru petrol, marea noastră bogăţie minieră, ci- 

nevă ar puteă printr”o exploatare neraţională să 

compromită întreaga, bogăţie din pământ. O lipsă 
de pricepere tehnică în această materie, poate să 

facă, să se scurgă apa din straturile de pământ în- 
termediare și să altereze petrolul așezat mai jos 

în calitatea lui. Pe de altă parte, cum straturile 
de petrol se află, aşezate dela natură, între stratu- 
rile celelalte de pământ, la, oarecare adâncime, fără 

consideraţie de hotarele arbitrare stabilite de oa- 

men; pe suprafaţa solului, ele se întind sub mai 

multe proprietăţi. Dacă cinevă, pune o sondă lângă 
proprietatea vecinului, sonda scoate petrolul vecinu- 

lui, De aci, necesitatea unei întregi reglementări.
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Nu poate fi vorba astfel, în materie de drept 
minier, de dreptul absolut de exploatare al pro- 
prietarului solului. Proprietarului îi se conced şi 
lui de cele mai multe ori oare cari drepturi sub 
forme de redevenţe, dar el nu poate să exploa- 

teze, cum înţelege, ca şi când dreptul lui de pro- 
prietar ar fi absolut. 

Aceiaşi concepție se aplică și forțelor motrice, 

care, dacă ar fi întrebuințate de proprietari în 
mod arbitrar, ar desfiinţă drepturile altora, şi ar 

atinge importante interese generale; de aceea şi 

ele trebue regulamentate. - 
Dreptul de proprietate nu poate să meargă până 

la exces în exerciţiul lui. Ori ce abuz al acestui 
drept trebue prevenit printr'o regulamentare a. lui. 
Una, din manifestările acestei tendenţe este şi noua 

teorie a „abuzului de. drept“ 1). 

In sfârșit, dreptul de expropriere, precum și 
dreptul statului de a reveni asupra ori cărei situa- 
țiuni juridice, este însăşi megarea caracterului ab- 

solut al dreptului de proprietate. Ori de câte ori 
interesele superioare o cer, nu se poate concepe ca 
proprietarul să opună dreptul lui individual. "Toi 
ce este el, tot dreptul lui, este în realitate consfin- 
țirea acţiunei, pe care a săvârşit-o societatea. Dacă 
nu ar există societatea, ce sens ar mai aveă dreptul 
lui, din punct de vedere logic, şi ce folos ar puteă 
să tragă din el .din punct de vedere economic? 

  

1) Planiol,. Tr. 6lem. de dr. civil, vol, 2, No. 870 et s,
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Toată fiinţa dreptului este datorită societăţei şi ca 
atare, în momentul când este necesar, societatea 

are dreptul să exproprieze pe proprietar. Aceasta 
nu Însemnează, că o expropriere îrebue să inter- 
vină în așă fel și aşă frecvent, în cât să facă cu 
totul nestabilă relaţiunea, de drept, ceeace ar ajunge 
la o desorganizare a societăţei: deaceea o expro- 
priere trebue făcută cu anume forme. Aceasta în- 
seamnă însă pentru ceeace ne preocupă pe noi, că 
dreptul de proprietate nu poate să fie un drept 
absolut. 

De asemenea corpurile delicte se confiscă în 
legislațiunea noastră. De asemenea se poate con- 
cepe, că averile inamice în timp de răsboiu, con- 
form cu o eoncepţiune din urmă prin care s'a re- 
luat una mai veche din dreptul internaţional pu- 
blic, se pot lichidă, ceeace este o varietate de con- 
fiscare. 

În sfârșit, astăzi apare fot mai mult şi mai 
frecvent ideia unei proprietăţi colective, chiar în 
societățile capitaliste, nu numai în cele comuniste”), 
Proprietăţi colective întrun anumit sens sunt Bu- 
nurile domaniale de care am vorbit; proprietate 
coleetivă, de sigur, întrun anumit sens, este pro- 
prietatea care se exercită de acţionari asupra bu- 

nurilor unei societăți; şi când ne gândim la exten- 

siunea pe care astăzi o iau societăţile, înțelegem, 

  

1) Planiol, Ty. clem. de dr. civ.
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câte bunuri colective se află în organizaţiunea 

societăței de astăzi. 

De altfel, că nu e drept absolut, o dovedește 

teoria pe care am expus-o a ordinei publice și a 

bunelor moravuri; De câte ori exerciţiul lui atinge 

ordinea publică și bunele moravuri, dreptul este 
limitat. _ 

Dreptul. de proprietate este absolut, într'un 
singur sens, în acela, prin care se leagă de perso- 
nalitatea juridică, de personalitatea, umană, ca şi- 
tuațiune generală, ca posibilitate de a aveă o pro- 
prietate din punct de vedere general. In acest; caz 
ne aflăm în faţa unui drept absolut; de care nu 
poate să fie lipsită în nici un caz personalitatea 
juridică. Dar a vorbi din alt punct de vedere de 
un caracter absolut al dreptului de proprietate este 
o simplă iluziune,. 

Dreptul de proprietate aparține astfel însăși 
esenței personalităței juridice; nici nu putem să 

înțelegem ideia de personalitate juridică, fără a o 
legă de ideia de proprietate. Dar îndată ce este 
vorba de aplicarea dreptului de proprietate la anu- 
mite cazuri concrete, putem să facem aplicaţiunea, 
unui principiu, care se enunţă în. timpurile din 
urmă, acela al muncei *). Situaţiunea câștigată în 
interesul stabilităţei sociale trebue oerotită,; pe de 
altă parte însă este incontestabil ca o proprietate 

  

  

1) Cazuces, Course d'6conomie politique, vol. 3, N > 
2 . 9. ş Locke, Gouvernement civil, cap. VI. ” „959;
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dobândită fără muncă şi păstrată fără muncă 
nu poate să rămână indefinit consfințită de 

drept. Din acest punct de vedere intervine toc- 
mai ideia de funcţiune socială şi este sigur, că 

ideia de muncă, ca, justificare a dreptului de pro: 
prietate, joacă un rol tot mai mare în conştiinţa 

juridică contemporană. 

4. Patrimoniul 

Am spus, că toate drepturile cari aparţin la 
un moment dat unei persoane se încorporează în 

aceă persoană. , 

Unele din aceste drepturi se pot transformă, în 

bani şi se pot; transmite, altele nu se pot transmite. 

De pildă drepturile de familie, drepturile referi- 
toare la starea persoanelor, drepturile publice nu 

se pot transmite, pe când drepturile cu caracter 
economic în general se pot; transmite. Acelea care 

se pot transmite se numesc drepturi patrimoniale. 
Totalitatea, acestor drepturi prezente sau viitoare, 

constitue ceeace se numeşte patrimoniul + unei per- 

soane, i 

Această concepție a patrimoniului a fost emisă de 

Zachariae şi apoi de cunoseuţii autori Aubry şi 

Rau *), în tratatul lor de drept civil ca o consecință 

a ideii de personalitate. 
Patrimoniul în acest înţeles poate să fie la un 

moment dat activ sau pasiv. Activ este dacă din 

      

  

5 Vol. VI, $ 573—583.
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punct de vedere economic pasivul este mai mic 

de cât activul, iar pasiv este în cazul invers, 

Dar ori ce persoană, fie că are un patrimoniu 

activ, fie că are un patrimoniu pasiv, are la un 

moment dat un patrimoniu. 

Această idee rezultă din însăşi ideia de personali- 
tate, după cum am explicat, vorbind de proprietate. 

Patrimoniul, din acest punct de vedere, este în 
principiu indivizibil şi constitue o universalitate, 
care formează un tot. 

Zachariae, iniţiatorul teoriei patrimoniului, face 
totuşi o deosebire în fapt între patrimoniul mobi- 
liar şi patrimoniul imobiliar. 

Aubry şi Rau, cari au perfecţionat aceasta, teorie, 

revin asupra acestei idei şi constată, că patrimo- 

niul este un concept abstract şi deci este unul sin- 

gur; ei recunosc însă, că atunci când e vorba de 

bunurile cari-l compun codul civil aplică în fapt 
pentru bunurile imobile alte reguli de cât pentru 
bunurile mobile. 

Un exemplu, când patrimoniul se împarte, ar fi 
în primirea unei succesiuni sub beneficiu de in- 
ventar; pentru acela, care primeşte succesiunea, pa.- 

trimoniul defunctului rămâne distinet, înăuntrul 
patrimoniului său; el îl primeşte numai cu condi- 
țiunea, ca, succesiunea, să fie activă și nu pasivă, 
cu alte cuvinte nu e obligat să plătească datoriile 
succesiunei peste ceeace a găsit în ea, ca activ. Din 
acest punct de vedere aflăm incontestabil o împăr- 
tire internă a patrimoniului.
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O asemenea diviziune mai aflăm în instituţia 

separaţiei de patrimoniu, care se studiază în ma- 
terie civilă, 

Tot asemenea în cazul absentului: după trimi- 
terea provizorie în posesiune și înainte da tri- 
mitereal definitivă în posesiune, patrimoniul ab- 
sentului este un patrimoniu distinct. 

In dreptul nostru avem patrimonii cari trăesc 
distincte sub alte forme, cum sunt majoratele în 
teritoriile alipite. In Transilvania şi Bucovina sunt 

anumite averi cari se transmit sub formă de majo- 
rat în familiile nobiliare. 'Aceste patrimonii con- 
stituese entităţi distincte în cadrul patrimoniilor 
celor, cari le administrează. De asemenea în aşă 

zisele fideicomisuri universale, sau cu titlu uni- 

versal, 
Aceste diviziuni sunt pur şi simplu aparente; ele 

reprezentă (din contra ideia persistenţei unui patri- 

moniu În cadrul altuia. 
Patrimoniul este obiectul unui drept. Dreptul 

asupra, patrimoniului, prin esenţa lui este un 

drept de proprietate, întrucât exclude pe ceilalți 

dela, beneficiul lui. Este însăşi esenţa dreptului de 

proprietate, după cum sa arăfai. căci este vorba 

în general de dreptul de a avea alte drepturi apre- 

ciabile în bani. 
Acest drept de proprietate este în acest; sens 

născut. Indată ce se naşte un copil, chiar dacă r nu 

are nimic, el are în drept un patrimoniu. 

Patrimoniul există indiferent de cuprinsul lui.
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EI există ca concepţie abstractă şi exprimă prin 

aceasta cât se poate de bine însuşi natura drep- 

tului, aşă cum s'a explicat, şi nâtura lui logică, 

indiferent de cuprinsul material pe care-l poate 
aveă, 

Pe de altă parte acest drept de a aveă un pa- 

trimoniu este inalienabil; patrimoniul nu se poate 

înstrăină. Se poate alienă cuprinsul patrimoniului, 
dar patrimoniul însuşi nu. Chiar dacă cineva ar 

vinde tot ce are, încă i-a rămas patrimoniul, care 

este o concepţiune indiferentă de cuprinsul ei ma- 

terial. ! 

Ideia de patrimoniu are o deosebită importanță 

în materie de succesiuni, pentrucă în acest caz 

patrimoniul defunctului trece “asupra unui nou 

titular, confundându-se în patrimoniul acestuia, 
Devoluţiunea, se face având de obiect; întreg pa- 

trimoniul, sau o cotă parte.a lui. In cazul acesta 
zicem, că ne aflăm în faţa unei succesiuni univer- 

sale sau cu titlul. universal, distinctă de succesi- 

unea, cu, titlul particular, care se întâmplă sub 

forma testamentară, atunci când se lasă moştenire 
nu 'un patrimoniu sau o cotă parte a lui, ci un 

drept determinat. In cazul acesta, beneficiarul nu. 

poate îi ţinut la datorii. 
Patrimoniul are importanţă şi dintr'un alt punct 

de vedere, întrucât este gajul creditorilor. Aceasta 
însemnează, că, atunci când cineva devine credito- 

rul unei alte persoane, contractând cu dânsa, de- 
bitorul îi dă ca gaj, pe bază legei, întreg patrimo-
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niul său, tot ce-are apreciabil în bani sau ceeace va 

aveă în viitor, este gajul creditorului. La o analiză 

mai amănunţită a acestei idei, vom observă însă, 

că creditorul nu poate să pună în vânzare însăşi 

patrimoniul, ei cuprinsul patrimoniului, obiectele 

cuprinse în acel patrimoniu. | 

Dreptul acesta poate să se desfacă, ca ori ce 

drept de proprietate în fragmente, Putem să avem 

un uzufruct al unui patrimoniu, cum se întâmplă 

în cazul folosinţei părintești asupra averei copi- 

lului sau a unui uzutruct al unei întregi averi lăsate 

prin testament. | 

Ideia de patrimoniu este interesantă şi pentirucă 

explică realitatea juridică, care se exprimă prin 
acţiunea de în rem verso; atunci când o parte din 

patrimoniu a, trecut; în alt patrimoniu fără nici o 

cauză, când ne aflăm în faţa unei îmbogăţiri in- 

juste a unuia în dauna celuilalt, nu facem de cât 
o aplicare a, ideii de patrimoniu, obligând la re- 

stituţiune. 

Astăzi sau adus critici foarte severe ideii de 

patrimoniu *), Insă autorii. încep să vadă că în mare 

parte nu erau întemeiate. 

Intre altele sa spus, că ideia de patrimoniu 

legată de persoană, în felul acesta nu are nici un 

înțeles când e vorba de fundaţiuni, adică de pa- 

(rimonii de afectaţiune. Inţelegem îndată, că nu 

se poate admite o asemenea teorie, pentrucă fun- 

  

1) Gâng, Mâthode dinterpretation et. sources. 

*
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daţiunile suni şi ele persoane juridice şi patrimo- 

niile care li se atribue, se atribue unei persoane 

juridice. Ideia admisă de dreptul nostru pozitiv, 

ca şi cel francez, că nu se poate atribui un patrimo- 

aiu unei persone încă neexistentă, idee care a adus 
toate dificultățile în această privinţă, nu e esenţială 

„ideii de persoană şi deci nici celei de patrimoniu. 
Ideia de persoană, ca orice concept pur logic, exi- 
stă în afară de timp și spaţiu: am văzut, că aşă se 

şi explică de ex. eficacitatea, voinţei după moarte, 
cum e prin testament, 

Ideia de patrimoniu rezultă din însăşi înţele- 
gerea noţiunei de persoană juridică, reprezentând 
efectul activităţei ei în drept. Din acest punot; de 
vedere patrimoniul are de sigur un caracter unitar, 
ca, orice concepțiune logică; el se descompune numai 
în drepturile și obligaţiunile individuale pe care 

le cuprinde. Dificultăţile la care noţiunea de pa- 

trimoniu au putut duce, provin numai din faptul 

că s'au confundat aceste drepturi și obligaţiuni cu 
obiectele materiale asupra cărora poartă; s'a făcuţ 
cu alte cuvinte și aci o confuziune între punctul 
de vedere juridic și acel al ştiinţelor naturei, 

5. Hereditatea 

Am arătat, că patrimoniul poate trece mortis 
causa la, un nou titular. Succesiunea poate să fie 
în acest caz, fie testamentară, fie ab intestaţ adică 
fără testament, pe baza dispozițiunilor legei. 
Prin axeste dispoziţiuni, corespunzând printr'o fic-
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fiune intenţiunii prezumate a defunctului, legea a 

căutat să prescrie anumite norme supletive, arătând 

cum își închipue legiuitorul, că ar fi vrut defunctul 

sau ar fi trebuit să vrea, să se dispună de avere 

după moarte, 

Se pare, că această concepţiune, relativ nouă, a 
fost mai întâi exprimată de Grotius. 

Rezerva, (partea sufletului) este o instituţiune, 

care arată încă în mod tipic caracterul logic al vo- 

inţei juridice, întrucât în anume condiţii nu se per- 
mite unei persoane să testeze în favoarea unui străin 

întreaga sa. avere, , 

In întreaga, această concepţie, succesiunea se 

reazimă pe voinţa defunctului *). 

O altă concepțiune mai veche, care încearcă să 

explice succesiunea, este aceea a coproprietăţei fa- 
miliare; ea recunoaşte membrilor familiei, care trăesc 

laolaltă, cu proprietarul titular, un fel de coproprie- 

tate de fapt. Din punctul de vedere istoric succesiu- 
nea s'a reglementat de altfel de dreptul pozitiv 
înainte de a se cunoaşte testamentul”). 

Ori care ar fi însă soluţia, pe care o adoptăm, 

trebue să se ţină azi seama de voinţa juridică —în 

înţeles logice — a defunctului, așă cum de altfel o 

interpretează în principiu codul civil în această 
materie, 

  

1) II-III-B-1 şi II-I-B-2, Vezi şi: Grotius, De jure belli 
et pacis, Cartea II, cap. VII, No. 3. Comp.: Cauwes, Cours 
dec. pol., vol. IIl, No. 995-—996, 

2) Viollet, Histoire du droit frangais, ed. 2, pg. 817 et e.



D. RAPORTUL JURIDIC 

1. Raportul juridic cuprinde o apreciere 

Ultimul element al relaţiunei juridice, care 
mai rămâne de studiat, este însuşi raportul, pe 
care-l cuprinde. Intre persoane, prin actul juridic, 

referitor la un anume obiect, se stabileşte un anume 
raport specific, Acest raport este esenţial, deşi e 
o pură judecată, şi e deosebit de celelalte elemente 

ale relaţiunei. 

Din cele ce sau explicat se ştie, că toate rela- 

țiunile juridice se reduc în ultimă analiză la o re- 

laţiune tip, care este dreptul de creanță, întru câţ 
drepturile reale se rezolvă şi ele într'o sumă foarte 

mare de drepturi de creanţă, de obligaţiuni. Întreg 
dreptul „se construeşie astfel din obligaţiuni, ca 

cel mai simplu element al său. 

Să luăm astfel un exemplu, pentrucă ceeace, vom 
spune despre ele, va fi adevărat despre toate rela. 
țiunile juridice. 

Să luăm un contract de împrumut. A. a împru- 
mutat lui B o sumă de bani, cu datoria s'o întoarcă 
la o zi anumită, care se cheamă ziua, scadenţei, 
Prin acest contract a intervenit între cele două 
personalităţi juridice o relaţiune juridică, o obli- 
gaţiune,
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Care este caracteristica, raportului cuprins în 
această obligațiune? 

Mai întâiu de toate, găsim o apreciere. Debi- 
torul datorează o sumă de bani ; aceasta însemnează 
că face rău, că e vinovat, dacă nu o înapoiază. 

Aprecierea nu e ţot una, cu constatarea. Nu spu- | 
nem, atunci când se afirmă, că debitorul datorează 
o sumă de bani, numai că părțile s'au înţeles în 
fapt la, ceva, Constatarea, că părţile s'au înţeles, 
este de sigur la baza relaţiunei juridice date. Dar 
ea mai presupune încă, cevă, că debitorul este dator 
să întoarcă suma. Ideia aceasta este alteevă—după, 
cum de altfel am mai explicat — de cât pur şi sim- 
plu o constatare a unui fapt extern, care sar fi în- 
lâmplat. Această, idee implică aprecierea pe care o 
tace Tațiunea, că datornicul trebue să întoarcă 
suma de bani. De aci rezultă esenţa punctului de 
vedere juridie, care e astfel fundamental deosebit 
de acela al ştiinţelor de constatare. | 

2. Raportul juridic are caracter categoric 
normativ 

Numim o asemenea apreciere normativă. Cu- 
Vântul „normativ“ se întrâbuinţează de obiceiu 
Ventru anumite ştiinţe şi legi, spre a le deosebi 
de științele şi legile naturale. 

Ştiinţele naturale cuprind legi despre natura 
externă sau internă, legile cuprinse ca tip în ştiin- 
(ele exacte în general, acelea cari constată cecace 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII. —19
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se petrece, pur și simplu, cercetând care sunt în fapt 

cauzele eficiente ale fenomelor date. Ştiinţele nor- 

mative nu au de obiect o constatare a ceeace există, 

ci cum trebue să fie o activitate. Ele determină în 

acest sens un anume fel de activitate. 

Legile normative pot să fie însă de mai multe 

feluri, unele condiţionate, altele necondiționate. 

Uneld reguli, care se adresează activităţei noastre 

sunt condiţionate, hipotetice. Spre pildă, dacă vreau 

să fac un pod, presupunând că sunt inginer, trebue 

să mă supun unui număr de reguli; dacă vreau, 

presupunând că sunt medic, să vindec un bolnav, 

trebue de asemenea să mă supun pe mine şi pe 

bolnav unor anumite reguli. Nu e nimic obligator 

în aceste reguli. Numai dacă vreau să ajung ia 

scop, care e lăsat complet la discreţia mea, numai 

atunci rezultă ca o consecinţă logică, că e nevoe 

să mă supun acestor reguli normative. 

Dar nu acestea sunt tipul de reguli normative. 

Există reguli normative care nu sunt condiţio- 

nate, ci sunt categorice. De pildă: nu ucide pe se- 

menul tău. O asemenea regulă simplă de bun simţ 

care este una. din regulele fundamentale din care 

derivă un număr de dispozițiuni de drept, nu e 

condiţionată de ceva, ea există de sine stătătoare. 

Nu pot spune, că trebue să mă supun acestei re- 

gule, numai dacă doresc să urmăresc anumite sco- 

puri. Regula aceasta are un caracter special, care 

mă face s'o respect pentru ea însăși. Ea se impune 

prin sine, îşi cuprinde valoarea în sine, în mod 
x
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raţional. Căci nu e nimic superior pentru raţiu- 
nea noastră ideii de justiţie, pe care o asemenea re- 
gulă o cuprinde; înţelegem în mod necesar, că nu 

putem sacrifică justiţia unui alt interes; idealul de 
justiţie este superior oricărui altuia, este în acest; 
sens un ideal ultim. Aci nu avem prin urmare o 
hipoteză care să condiţioneze regula; avem expre-- 
siunea categorică. şi nu hipotetică, a unei norme de 

conduită, 

Principiile fundamentale, cari stau la baza re- 
gulelor. de drept, sunt asemenea regule normative 

necondiționate, 

Regulele de drept sunt de două feluri: sunt 
unele principale, expresiunea, directă a principiu- 

lui de justiţie; sunt altele cari sunt numai mij- 
loacele, cari se întrebuinţează spre a se realiză 

regulele principiale, şi acestea de obiceiu se numese 
regule tehnice juridice. 

Acestea, din urmă depind de cele dintâiu, sunt 

subordonate lor şi evident condiţionate de ele; dar 

cele dintâiu din care ele derivă, sunt incondiţionate. 

Să dăm un exemplu: se ştie, că una, din coloanele 
fundamentale ale întregului drept civil stă în res- 

pectul care se datorează convenţiunilor în general. 
Aceasta, este o regulă dela sine înţeleasă, pe ea se 

clădeşte jumătate din întreaga legislaţie civilă şi 

privată în general şi poate o mare parte din legis- 

laţia dreptului public. Este o regulă categorică, 
absolută. Trebue să respectăm convenţiunile noastre 

uu spre a, ajunge la un scop, pe care vrem să-l urmă-
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rim, ci întocmai cum trebue să respectăm persona- 
litatea altuia; nu pentru un scop, ci numai pentrucă 

aşă trebue. 

In realizarea acestei reguli principiale, norma- 

tive, legislaţia civilă şi legislaţia, comeroială, pe 

de o parte, legislaţia penală, pe de altă parte, și 
chiar procedeurile respective, enunţă o serie de dis- 

pozițiuni, dispoziţiuni de detaliu, care arată în ce 

fel trebue procedat în fiecare caz în parte. Aceste 

dispoziţiuni de detaliu sunt emise pentru ca prin- 

cipiile să se poată respectă şi realiză în practică. 
In acest sens se poate spune, că întradevăr, dacă 

vrem să respectăm contractele, trebue să ne supu- 

nem şi dispoziţiunilor respective dictate de legea 

civilă, după cum, dacă vrem să respectăm regula, 

care poruncește să nu lezăm pe aproapele nostru, 

trebue să ne supunem şi dispozițiunilor din codul 

penal. | 

Puterea tuturor acestor dispoziţiuni secundare de 
lege, este scoasă din principiul general care se află 
la fundamentul lor şi care în sine este necondiţio- 
nat şi reprezentă justiţia. 

“In acest sens, avem în drept relaţiuni care sunţ 
normative, în înţelesul categorie al cuvântului, sub 
formă de dispozițiuni fundamentale, iar altele con- 
diționate de aceste relaţiuni fundamentale şi deci, 
precum am spus, secundare. 

Toată știința dreptului nu consistă în realitate, 
pentru o cercetare serioasă şi metodică, de cât în a 
degajă din multiplicitatea dispoziţiunilor de lege
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esențialul lor, adică tocmai aceste principii ultime 
de justiție, din care derivă toate celelalte dispo- 

zițiuni. In felul acesta întreaga legislaţie devine 

de o mare claritate şi se prinde ceeace se cheamă, 

spiritul juridic. Numai astfel se face elaborarea 

ştiinţifică a unei legi. Din punctul de vedere practic 

este interesant, ca practicantul să ştie, ce cuprinde 

fiecare articol, să cunoască toate controversele cu 

privire la. fiecare articol; dar din punct de vedere 

ştiinţific, ceeace este mai de seamă, este să se 

degajeze principiile esenţiale. 

3. Raportul juridic reprezentă 
un comandament 

Raportul juridic cuprinde aşă dar, o apreciere 

normativă; el este însă prin aceasta în acelaş timp, 

un ordin, un comandament. 

Nu există dispoziţiune de lege care să nu 
reprezente un comandament, chiar când are altă 

formă. 

Când se spune, de pildă, că contractele sunt 

legea părţilor, — dispoziţiune din codul civil, — 

se comandă în realitate, acelui, care a făcut un 

contract, să se supună acestei norme și judecăto- 
rului să o consacre. Deși forma este la prima ve- 

dere indicativă, înţelesul este totdeauna imperativ; 

legea comandă cevă; comandă fie părţilor, fie auto- 

rităților publice sau judecătorului, care este si el 

autoritate publică.
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Chiar şi în dispoziţiunile tehnice, care derivă 

din dispoziţiuni principiale, şi sunt condiţionate de 

ele, aflăm un comandament. Dacă, cineva. vrea să-şi 

valorifice dreptul său, trebue să facă anume forme 

în justiţie. Aceasta o poruncește legiuitorul, pe de 

o parte părții şi pe de altă parte şi judecătorului, ca 

acesta să nu valorifice dreptul dedus în judecată, 
de cât dacă s'au îndeplinit condiţiunil» legale. 

Prin urmare, ori ce dispoziţiune de lege are în 

felul acesta un caracter imperativ. Ori ce normă 

juridică în general cuprinde acest caracter de co- 

mandament. 

Când zicem, că debitorul datorează în urma unui 

contract de împrumut o sumă de bani creditoru- 

lui, prin aceasta înţelegem, că debitorul este supus 

ordinului de a plăti o sumă de bani. Când zicem, 

că cineva este oprit să facă o anume acţiune, pen- 

tru că ar fi nedreaptă, prin aceea înțelegem, că 

porunceşte părții să nu facă aceă acţiune. Ideia de 

dreptate şi nedreptate, implică, în ori ce relaţiune 

juridică între oameni, ideia de comandament. 

4. Raportul juridic implică ideia 
de obligaţiune 

Să păşim mai departe: de ce fel de comanda- 
ment este vorba? 

Este un ordin de un fel special, care implică 
ideia unei obligaţiuni. Nu este dat de cineva. Le- 
giuitorul însuşi, când emite comandamentele sale,



  

RELAȚIUNEA JURIDICĂ 295 

nu le dă în nume propriu, ci în ultimă analiză în 

numele ideii de justiţie. Rațiunea e cea care po- 

runceşte. Acest fel special de comandamente de- 

rivă din însuşi felul nostru de a judecă. Căci din 

judecata, noastră derivă de pildă comandamentul. 
să nu ucidem pe aproapele nostru. Acest fel pro- 

priu de judecată și de comandă cuprinde ceeace 

se numeşte o obligaţiune. 
Când zicem, că cinevă mu trebue să facă o faptă, 

pentrucă ar fi nedreaptă, căci aceasta e ideia esen- 

țială aflată în ori ce relaţiune juridică, prin aceasta 

înțelegem, că are o obligaţiune. Ideia de obliga- 

țiune este esenţială în ori ce relaţiune juridică. Ori 

de câte ori se stabileşte între două sau mai multe 
persoane o relaţiune juridică, se stabileşte şi un 

raport; de obligaţiune; ea. este caracteristica, acestei 

relațiuni. 

In ştiinţele exacte nu o găsim. In fizică nu e 

vorba, de vreo obligaţiune; sociologia şi psihologia 

nu se ocupă nici ele, de obligaţiuni, ci de cercetarea, 

a ceeace este, ce s'a întâmplat între oameni în 

fapt. Deducem însă în urmă din această constatare, 

când e vorba de activitatea persoanelor, ideia unei 

obligaţiuni, care le leagă. Această idee este astfel 

caracteristică dreptului şi, trebue să adăugăm, este 

şi caracteristică moralei. 

Ea este implicată în ori ce lege normativă ab- 

solută. Cu alte cuvinte o regulă normativă condi- 

ționată, cum a fi aceea, care poruncește ingineru- 

lui sau medicului anumite norme, nu cuprinde
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ideia de obligaţiune, ci este pur şi simplu o normă 

de conduită, căreia fiecare e liber, dacă vrea, să se 

supună sau nu. Dar în drept ne aflăm toemai în 

faţa unei norme, care implică ideia raţională, că 

noi frebue să ne supunem ei. 

Noţiunea aceasta este destul de tenuă, dar e 
esenţială. Pe această idee se clădeşte întregul 
drept. Tot ceeace am spus despre persoanele juri- 
dice, despre actul juridic, despre obiectul relaţi- 
unei Juridice, derivă din felul acesta de a înţelege 

însăşi relaţiunea juridică. 
Persoana juridică, ca, realitate raţională, cum 

am explicat, nu este altceva de cât unul din terme- 
nii acestei relaţiuni de obligaţiune. Nu pot să în- 
teleg o obligaţiune fără, să înţeleg pe cineva care 
este obligat faţă de altcineva, la cevă, obiectul 

relaţiunei juridice, "Toate aceste noţiuni, persoană, 
obiect, relațiune se contopesc într'un tot, în ideia 
de obligațiune. 

5. Relaţiunea juridică consacră valori 

Ideia de obligaţiune implică constatarea unei 
valori. Ce însemnează aceasta? 

Datornicul trebue să plătească la scadenţă suma, 
de bani convenită; suntem în faţa a doua. interese; 
datornicul ar aveă interesul să nu plătească, Cre 
ditorul are interes să încaseze suma; prin urmare 
există două interese care intră în atingere, 

Ideia de obligaţiune, în relațiunea Juridică, sub-
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ordonează un interes altuia, declarând, că unul are 

0 valoare mai mare de cât altul din punct de ve- 

dere raţional, că interesul datornicului trebue să 

cedeze pasul interesului creditorului. Creditorul, 

ca o consecință, are dreptul să-și urmărească da- 

tornicul. 

Dacă nu ar fi ideia de obligaţiune, ambele in- 

terese ar sta pe acelaş plan şi nu arm putea să sta- 

bilim între ele nici un fel de hierarchie. 

Ideia de obligaţiune face astfel să intervină 

ideia de valoare hierarchizată şi arată, că un în- 

teres este preferabil, din punct de vedere raţional, 

altuia şi ca atare trebue să-l subordoneze. 

Prin urmare, în toate relaţiunile juridice se 

stabilește o valoare şi de aceea, se poate spune, că 

întregul drept nu este de cât o cercetare de valori. 

Ele se hierarchizează în valori tot mai înalte, care 

au aceiaşi natură ca ideia de obligaţiune însăşi, 

fiind valori necondiționate. 

De ce trehue să nu ucid pe aproapele meu? 

Nu există un „de ce“ o rațiune, o explicaţiune a 
acestei reguli; ea există de sine stătătoare, prin 

valoarea, ei raţională, care facă să se aprecieze: 

relațiunea dintre oameni, subordonând interesele 

unora altora. Poate, că eu am interesul a ucide la 

un moment dat pe aproapele meu; totuşi regula, 

în conformitate cu raţiunea juridică, constată că 

nu am dreptul să o fac. 
De ce nu am acest drept? De ce această valoare 

este ce este? Nu există un „de ce”. este o valoare
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prin sine însăşi, căci regula principială de drept 

este necondiționată. 

Valori condiţionate pot să existe; dar ele nu 

sunt adevărate valori faţă de cele juridice. Valoarea 

condiţionată este aceea, care se stabileşte prin re- 
gule tehnice, cum sunt spre pildă cele economice. 

Aceste valori sunt inferioare, pentrucă se stabi- 

lese numai cu condiţiunea, dacă vrem să ajungem 

la un scop, pe când regulele de drept, ca şi regu- 
lele morale, logice şi estetice, stabilesc valori de 
sine stătătoare necondiționate. 

Pentru ce adevărul este adevăr? Este o. între- 
bare care nu are sens, după cum a mă întrebă de 
ce A este egal cu A, este tot fără sens. Principiul 
identităţei se pune dela sine prin raţiunea ome- 
nească şi nu are o cauză superioară, o rațiune su- 
ficientă. EI se impune dela, sine, ca şi valorile ju- 
ridice, cele morale şi cele estetice, 

6. Comandamentul juridic e violabil 

Comandamentele, care se stabilesc în felul a- 
cesta, în ori ce raport juridic, cu caracterul lor aşă, 
de interesant şi de precis, care explică întregul 
drept, cuprins în ideia de obligaţiune şi de valoare 
juridică, au încă o caracteristică, care rezultă din 
cele spuse: sunt violabile. 

Prin aceasta se deosibese de comandamentele 
cuprinse în legile ştiinţifice despre natură, Legea 
ştiinţifică na poate fi înfrântă; nu este în pu-
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terea noastră să schimbăm legea gravitaţiunei. Din 

potrivă, dacă vrem să ajungem la oare care rezul- 

tate, trebue să ne supunem ei, trebue să facem 

din natură un instrument docil, făcându-ne întâiu 

zoi sclavii naturei, supunându-ne noi legilor ei. 

Legile juridice, nu sunt de felul acesta, invio- 
labile, ele se adresează activităţei persoanelor şi 

au drept caracteristică tocmai aceasta, că persoa- 

nele le pot violă. 

In fapt ori cine se poate supune sau nu unei 

regule de drept. Dacă în mod absolut nu ar putea 
face altfel de cât să i se supună, nu ar mai fi nici 
o libertate şi prin urmare nu ar mai fi nici 
o regulă de drept. Regula, de drept are tocmai 
caracteristica, aceasta, că permite violarea ei, şi 

aceasta, rezultă din însăşi ideia de obligaţiune ra- 

țională, aşă cum am explicat-o. 
Intregul drept pune astfel prin natura normativă 

a comandamentului violabil cuprins în relaţiunea, 

juridică, postulatul fără de care nu poate să fiinţeze 

dreptul, că există libertatea persoanei respective. 

In ori ce caz, de aci rezultă observaţiunea ex- 

irem de interesantă, ori cât sar face discuţiuni 

asupra, existenţei libertăţei şi liberului arbitru, că 

libertatea este un fapt al dreptului; cum dreptul 

este una din realităţile cele mai vii şi mai con- 

crete, din câte există, pentru noi, libertatea este 

de asemena un fapt, ca şi dreptul, este o realitate 

concretă, vie, pe care o experimentăm în toate zilele. 

Rămâne numai ca oamenii de ştiinţă şi cugetă-
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torii să caute să o 'explice, dar asupra faptului, că 
există, nu se poate trece, pentrucă, dacă sar negă, 
S'ar negă întregul drept, ceeace este o absurditate, 
şi, cu el, întreaga morală. Ştiinţa trebue să por- 
nească dela fapte și nu dela idei preconcepute și 
uneori absurde, cum ar fi negarea libertăţei în ma- 
terie juridică. 

7. Raportul juridic crează societatea 

Relaţiunea juridică astifel înţeleasă, nu se poate 
stabili, după cum am arătat, de cât cel puţin între 

două persoane; aceasta. însemnează, că relaţiunea 
Juridică presupune o societate juridică, adică, o or- 
dine de drept ). 

Nu orice individualitate vie poate să fie su- 
biect de drept, ci numai o persoană în înţelesul pe 
care l-am explicaţ, adică subiectul unei activităţi 
raționale; iar contactul între două personalități 

juridice stabilește ceeace se cheamă o societate 
juridică. 

De aceia se poate spune cu drept cuvânt, că 
„Ubi societas, ibi jus“. Ideia de societate juridică 
este implicată în ideia de cel puțin două persoane, 
în ideia de relaţiune juridică. Ori unde intră în 
contact două voințe raționale, prin aceasta s'au 
născut relaţiuni juridice. între ele, printr aceasta 
sa născut societatea, juridică. 

1) IU-I-D-B-a.



  

RELAȚIUNEA JURIDICĂ 301 

Ideia unei societăţi juridice are de obiect o 
realitate ideală, logică, aşă cum reese din toate 
desvoltările precedente *). 

Dar această idee serveşte drept bază, ca o sub- 
structură, oricărei socistăţi, așă cum o studiază so- 
ciologia. Ea formează, ca să spunem astfel, țesutul 

însuși, solid, prin care se scurge viaţa fluentă a 
oricărei societăţi. Nu se poate concepe una fără alta. 
Sociologia trebue să găsească aci unul din punctele 
sale de reazim cele mai importante, 

De altfel, după cum se va vedeă mai departe, 

o întreagă şcoală sociologică, cea mai pătrunzătoare 

din timpurile noastre, aceea a lui Durkheim ?). re- 

duce fenomenele sociale la fenomenele etico-ju- 

ridice. - 

O nouă, perspectivă stă astfel deschisă atât so- 
ciologiei, cât şi dreptului, aceste două ştiinţe înfă- 

țisându-se, ca strâns legate una de alta, prin însuși 

natura, obiectului lor, 

————————— 

1) „Or voila bien ce qui doit âtre absolument maintenu,.. au 

»dessus et en dehors de ia nature des choses positive e sorto 

„de nature des choses suptrieure, toute en princiţ ionn 

»8t en entitâs moralese zice Gâny (Mâthode d interpretation. 

No. 161). Şi mai departe, el vorbeşte cu insistenţă despre „la 

„nature logique des răgles du droit formel“, atirmâu €e că ei 4 

„faut pântrer la nature logique de la răgle legale”. (No. 66). 

Comp, Montesquieu: „La loi, en general, est la raison hu 

„maine, en tant qu'elle gouverne les peuples de la ere; et 

»les lois politiques et civiles de chaque nation ne oivent tre 

„Que des cas particuliers ot s'applique cette raison hum 

(Esprit des lois, L. 1, ehap. III). 
2) IV-1V-3.
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8, Scopul raportului juridic 

De ce dreptul își stabileşte firele sale numai 
între persoane, numai între activități raționale? 

Intrebarea pare grea, dar este foarte simplă: 
De ce dreptul emite norme? De ce legislaţiunea 

pozitivă formulează dispoziţiuni? De ce raţiunea 
noastră afirmă la fiecare pas, că cutare acţiune 
este dreaptă sau nedreaptă? Pentru ca să se lase 
fiecăruia posibilitatea, să se desvolte. 
Am arătat în trecut, că ideia desfăşurării ac- 

tivităţei raţionale a fiecăruia dintre noi stă la 
baza dreptului, în sensul că fiecare trebue să fi 
respectaţ în voinţa sa. 

Regula de drept există cu scopul de a ocroti 
voinţa fiecăruia din noi, în activitatea ei legitimă, 
în aşă fel în cât fiecare din noi să putem să ur- 

mărim, prin concepția pe care o avem, idealu- 

rile morale care ne convin, în cadrul idealului mno- 

ral al socielăței respective 1). 

Din această idee rezultă, că scopul dreptului în 
ultimă analiză este ocrotirea personalităţei mo- 

rale a fiecăruia din noi, în așă fel în cât so pună 
în posibilitate să urmărească propriile idealuri: 
morale în mod nestânjenit şi în condiţiunile cele 
mai favorabile. De aci reese, că nu poate să fie, 
cum se creda de multe ori, o contradicţie înțre 

  

1) V. IV—V. Comp.: Spencer, Justice (tr. fr. 1893, pe. 
51. și urm.); Bourgeois,: Solidarite (1896, pg. 97 şi urm.); 
Boistel, Coura de philosophie du droit (No. 41-49); Sa Traite de droit romain (br. fe. 1840, pg. 326, Vol, ia
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drept și morală. Nu este posibil să concepem drep- 
tul ca, lucrând în contra moralităţei, ci din potrivă 
dreptul are drept scop însăși moralitatea. Dreptul 
întreg, este punerea în acţiune a moralităţei în aşă 
fel în cât fiecare personalitate să-şi poată desfă- 
şură activitatea, nestânjenită și în  condiţiunile 
cele mai prielnice, în socieţate. 

9. Corelaţiunea drept-obligaţiune 

Relaţiunea juridică astfel definită, cuprinzând 
ideia de obligaţiune între cel puţin două persoane, 
are un aspect dublu, 

Ideia de obligaţiune implică ideia da drept. Nu 

putem înţelege, că cineva, este obligat faţă de alt- 
cinevă, fără ca în mod necesar să spunem, că acel, 
faţă de care este obligat, are dreptul la acelaş lucru, 
Debitorul, care datorează o sumă de bani, are obli- 
rațiunea să plătească creditorului aceâ sumă, iar 
creditorul are dreptul, chiar printr'aceasta, la suma 
respectivă. 

Prin urmare există între drept şi obligaţiune o 
corelaţiune absolută. Ori unde este un drept, înţe. 
legem, că tebue să existe şi o obligaţiune, şi, ori 
unde este o obligaţiune, înţelegem, că trebue să 
existe și un drept. Nu pot fi exemple, care să des- 
mintă această afirmaţiune, 

Am arătat, cum, de pildă, dreptul de proprie- 
tate, care pare a se prezentă în altfel, totuşi con- 
firmă această regulă. Când zicem, că cineva e
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proprietar asupra unui lucru, aceasta nu însem- 
nează, că are numai un drept faţă de ceilalţi, ci 
dreptul lui implică obligaţiunea celorlaţi, întoc- 
mai după cum dreptul creditorului întrun con- 
tract de împrumut; implică obligaţiunea debitoru- 
lui de a plăti suma, respectivă. 

Există totuşi o teorie contemporană, mai ales 
în Franţa, aceia a aşă zisei şcoli pozitive în cap 
cu Lâon Duguit, urmat de Gaston Jâze şi alţii, 
cari afirmă, că ar puteă să existe obligaţiuni fără 
drepturi. 

Jeze dă ca exemplu tipice momentul când per- 
ceptorul cere impozitul contribuabilului. E] spune, 
că, în acest caz, contribuabilul într'adevăr dato- 
rează o sumă de bani, dar nimeni nu are drept 
asupra ei, suntem numai în fața unei obligaţiuni. 
Perceptorul nu încasează pentru sine, nu este un 
drept al său; iar aceă abstracţiune, pe care o nu- 
mim Stat, ar fi inexistentă ca persoană ju- 
ridică, fiind vorba numai de câțiva guvernanți, 
cari girează afacerile. comunităţei, administrează, 
şi guvernează, Aceşti guvernanţi girează tot pen- 
tru contribuabili şi prin urmare, nimeni aci nu are 
un drept. 

In concepţia lui Duguit, de asemenea se afirmă, 
că nu există drepturi, că teoria, clasică, pe care o 
aplicăm zilnic, ar fi falsă. Ceeace există, zice Du- 
guit, sunt numai relaţiunile de fapt dintre oameni, 
pe care le constatăm. Există astfel un fapt, cel 
mai important dintre toate, solidaritatea omenea-
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scă în societate. Din acest fapt al solidarităţei re- 

zultă obligaţiunea. fiecăruia de a se supune regu- 

lei de solidaritate, pe care Duguit o numeşte re- 
gulă de drept obiectiv. Singură numai această o- 

bligaţiune există, ca şi în concepţia lui Auguste 
Comte, de care se leagă teoria lui Duguit. Nu 
există nici un drept, afară de acela de a ne face 

datoria, 

Avem impresiunea, că această teorie este gre- 
șită. Ea face o confuziune, cum foarte bine arată 
autori germani ca, Jellinek, Kelsen, precum şi au- 

tori francezi ca Gsâny, între realitatea constatată 

și realitatea. juridică, adică o realitate raţională 
care nu se constată prin simţurile noastre externe. 

Prin simţurile externe constatăm faptele, relaţiu- 
nile sociale care servesc drept bază relaţiunilor 

juridice; dar relaţiunea juridică însăşi este cevă 

care se înţelege numai cu mintea, căci cuprinde 
ideia de obligaţiune. Obligaţiunea nu se constată 

cu ochii, nici nu se pipăe, nici nu se aude, obliga- 
(iunea se înţelege cu raţiunea. 

Această distincţiune scapă aşă zisei şcoli socio- 

logice contemporane de drept public din Franţa şi 

de aci toate erorile, pe care le comite. Ea impune 

o călcare a bunului simţ, care nu trebue niciodată 

sfidat prea tare, pentru că de multe ori cuprinde 

mai multă, înţelepciune de cât s'ar crede. Nu poate 

să existe obligaţiuni fără drepturi. Obligaţiunea. 

dacă există, există faţă de cinevă şi atunei acel 

cinevă, chiar prin această ideie, are un drept. Con- 

2955, — Bibiioteca Uniwveisitară, — VII — 20
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tribuabilul este obligat să plătească fie statului, 

dacă admitem existenţa acestuia ca persoană, fie 

comunităţei, şi ori care ar fi acest titular, totuși 
trebue să înţelegem, că există un titular al drep- 

tului respectiv, căci nu putem concepe o datorie, 

o obligaţiune, fără dreptul respectiv. 

10. Relaţinuea juridică e multiplă 
şi complexă 

Relaţiunea, juridică, este, în fiecare fapt con- 
cret, multiplă și complexă; ea cuprinde un număr 

toarte mare de relaţiuni simple, din care fiecare 
implică în sine posibilităţi tot mai numeroase de 

cunoaștere juridică. 
E multiplă. 
Incheerea de ex. a unui contract, ori care ar fi, 

pune în joc o serie extrem de complexă de rela- 

țiuni juridice. Am arătat în cele ce preced, cum 

fiecare act al vieţei noastre de toate zilele, im- 

plică un număr indefinit de mare de relaţiuni ju- 

ridice 1). 

In sensul acesta, în fiecare fapt, care intere- 

sează dreptul, în fiecare relaţiune socială, avem un 

număr indefiniţ de mare de relaţiuni juridice pe 
care le analizăm pe fiecare în parte. Tocmai acesta 
este obiectul științei dreptului, de a le desface 

unele de altele şi a le analiză separat. Analizămi 

    

) III-l.
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separat relaţiunea de drept civil, de cea de drept 
comercial, de cea de drept administrativ, de cea 
de drept constituțional, implicate în fiecare fapt 
al nostru, din viaţa de toate zilele. Fiecare fapt, 
așă dar, se analizează întrun număr extraordinar 

de mare, de relaţiuni juridice şi de aceea zicem, în 
primul rând, că relaţiunea juridică este multiplă. 

In acelaş timp am spus, că relaţiunea, juridică 
este complexă. , 

Să luăm ca exemplu una din ele, ori care ar fi. 
Ea cuprinde în sine o complexitate infinit de mare, 
întoemai după cum în ştiinţele exacte, un feno- 
men oare care poate fi descompus la infinit; prin, 
progresul științei se poate ajunge la analize tot 
mai amănunțite cari nu se termină nici odată, pen- 
trucă progresul nu are sfârşit. 

Dar ceeate are caracteristic știința, este că nu 

se grăbeşte să dea soluţiuni; nici nu sar puteă 
da de cele mai multe ori soluţiuni imediate; ştiinţa 
așteaptă câte odată sute și sute de ani până face 
0 descoperire nouă. 

In drept fiecase relațiune juridică, este suscep- 
tibilă la fel de perfecţionare. Niciodată nu. se va 

puteă termină perfecţionarea ştiinţifică a analizei 
juridice. Dar în drept trebue să dăm imediat so- 

luţiuni, pentrucă viaţa, practică nu aşteaptă *). 

  

1) „Le caractere, tout pratique, du droit positif, ne lui 
„permst pas de s'en remettre, les yeux fermâs, ă la conduite 
„de disciplines connexes, 4 peine constitubea“, zice, în legă- 
tură cu aceasta, Gâny (Mâthode d'interprâtation, No. 164). 

Și mai departe; „Il tend essentiellement ă la vealisation de
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Un cetăţean a comis un asasinat. El trebue pe 

depsit. Gravitatea faptei atâmă însă de o mul- 

țime de împrejurări şi sunt cazuri, când omuel- 

derea este chiar o datorie, cum se întâmplă în răs- 

boiu; sunt alte cazuri, când pedeapsa nu se poate 

da, de ex. în legitimă apărare, şi altele când 

fapta e scuzabilă până la un oarecare punct; i 
se pot da circumstanțe atenuante,  depin- 
zând de împrejurări, de ce s'a petrecut în su- 

fletul lui, de multiplicitatea evenimentelor care 

s'au întâmplat. După cum evenimentele sociale 

au fost unele sau altele, ori după cum fenomenele 

psihologice care s'au petrecut în conştiinţa agen- 

tului sunt unele sau altele, aprecierea juridică va- 

riază. Dacă eră caz de răsboiu, acel care a ueis 
nu este pasibil de nici o pedeapsă; de asemeni în 
legitimă apărare; pedeapsa este mai mică dacă 

există circumstanţe atenuante, dacă, cu alte cu- 

vinte, s'a petrecut în sufletul făptuitorului şi ai 

victimei anumite fenomene. 
Dar pentru aceasta. aprecierea. juridică, trebue 

să cunoască toate faptele şi, cu cât le va cunoaşte 

mai precis, cu atât se poate du o apreciere ju- 
ridică mai bună. Numai când va cunoaşte perfect 

toate faptele, numai atunci se poate zice, că apre: 

cierea juridică va. fi perfectă. 

  

„fins pratiques insluctables, îl ne peut se contenter du doute 
„seientifique, ni pratiquer lare nesciendi & Comp. Jhering. 

Kampf ums Recht, Prefaţa; Bekker, Ernst und Schertz, et. 
(pg. 83-40), şi Zeitschrift der Savigny-Stiftung fir Rechts: 
geschichte (1885, vol. VI, R. A., pag 88).



  

RELAȚIUNEA JURIDICĂ 309 

Aprecierea juridică învesteşte astfel totdeauna 

faptele schimbându-și forma, cu o preciziune ma- 

tematică, după forma faptelor, cărora se aplică. 

Fiecare element de fapt, oricât de infim, com- 

portă astfel o apreciere juridică corespunzătoare. 

S'ar păreă, că unul dintre cei mai pătrunzători 

cercetători din Franţa al acestei probleme, Francois 

Gâny, după ce proclamă „recunoașterea efectivă a 

„umei dreptăţi obiective“, afirmă, că ar există şi 

reguli de sine stătătoare, care nu „ar fi dependente 

„de varietatea raporturilor dintre oameni!i. Că ar fi, 

cu alte cuvinte, „principii de justiţie, superioare 

„contigenţei faptelor“ *). Acestea ar stă deasupra 

„elementelor materiale şi variabile“ sub formă de 

„entităţi raţionale imuabile“. 

Răspunzând apoi la obiecţiunile acelora, cari nu 

admit principii juridice necesare şi de neschimbat, 

Gâny crede, că ei fac o confuziune „între două 

„puncte de vedere deosebite, acel al principiilor şi 

„al aplicărei lor. Este întradevăr în de ajuns, 

„pentru a înlătură scandalul diversităţei institu- 

„liunilor juridice din toate epocele şi din toate lo- 

„curile, să se observe, că, aproape întotdeauna, 

„scopul a fost mai puţin diferit de cât mijloacele 

„de a-l vealiză“ 2). 

In realitate însă formulele cam vagi la început 

ale ilustrului cercetător, formule cari ar puteă în- 

  

1) Metode dinterpretation (No. 161). Comp.: Gierke, Deut- 

sckes Privatrecht ($ 15 IL, 8, vol. Î, 1895). 

) Metode dinterpretation, No. 162 Comp.: I-1-2, precum 

şi Morel, La funzione legislativa (1893, pag. 291).
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drumă pe o cale cu totul greşită, depășesc gândul 

său, dacă încercăm să-l prindem cu preciziune. 
Gâny nu a putut; fi un apărător al erorilor, de 

atâtea ori condamnate de el, ale şcoalei dreptului 

natural din sec. XVIII-lea. El nu a putut crede 
în existența unor regule de drept necesare şi uni- 

versale pentru orice loc şi orice timp, după cum de 

altfel o precizează în lucrarile sale ulterioare”). 
Dai chiar în desvoltarea ideilor citate, atunci 

când începe să intre în amănunte, el declară, că 
aceste reguli raţionale de drept derivă din trei fe- 
luri de principii şi anume: mai întâiu principiul ju- 
stiției în sine, cum zice el, dar pe acesta îl consi- 
deră „numai ca o directivă, pe care singură consi- 

„derarea faptelor şi a naturei lucrurilor pozitive o 

„va puteă preciză““; pe-al doilea plan „se rânduesc 

„sub âceastă noţiune dominantă“, zice el „principii 

„mai puţin absolute, a căror punere în aplicare va 

„depinde într'o oarecare măsură de consideraţiuni 

„contingente“, precum: dreptul fiecăruia de a lucră 

în limita drepturilor egale ale celorlalţi, dreptul la 

egalitate, dreptul societăţei de a se conservă şi de 

a apără interesele comune; în fine, în al treilea rând, 

„pe un plan încă mai jos, sunt principii, cari nu 

„pot aveă o punere în valoare efectivă de cât prin- 

„t”um contact cât mai apropiat cu faptele“, precum: 

principiul respectului convenţiunilor, acel că nimeni 
nu se poate îmbogăţi fără cauză în dauna altuia, 

acel că fiecare trebue să repare daunele pricinuite 
————————— 

1) Vezi Science et technigue en droit priv positif.
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din vina sa: pentru toate aceste din urmă noţiuni, 

deşi „sunt isvorîte din pura justiţie, singură numai 

„observaţiunea, vieţei sociale poate să le precizeze 
„semnificaţiunea' ). 

Intr'un cuvânt, Geny recunoaşte singur, că așă 

zisele principii, afară de cel formal de justiţie în 
sine, nu se precizează şi deci nu prind un înţeles 
de cât prin aplicaţiunea lor. 

In realitate este adevărat, că ideia pur formală 
de justiţie”) nu este contingentă, dar, îndată ce ea, se 

aplică unui fapt concret, ea dă naştere la norme şi 

drepturi, cari depind exact de acel fapt concret, 
sunt determinate precis numai de el, se modelează 
în mod absolut după el, întocmai cum un vestmânt 
îmbracă forma, pe care o înfăşoară, şi variază cu 

variațiile lui ori cât de neînsemnate. Numai prin 

aplicarea elementului formal la un anume raport 

concret se poate obținea un drept şi deci o normă. 
Toate normele juridice nu sunt, sub o formă sau alta, 
de cât generalizări din asemenea, cazuri particulare, 

Iar ideia 'formală de justiţie nu are în sine nici 
un sens juridic, din ea singură nu se poate deduce 
nici un fel de drept sau o normă reală, dacă nu e 

raportată, la un fapt; social dat: cum ar aveă vre-un 

înțeles, să vorbim de ex. de un furt sau o conven- 

fiune, fără să ne gândim la nici un fapt coneret!? 

Tată de ce socotim, că dreptul poate ieși numai 
din fapte sociale concrete, neputând altfel aveă 

  

1) Meâthode d'interpretation No. 162, 

2) Vezi I-I-2 şi IV-V,
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nici o semnificaţiune, şi că el variază în mod nece- 

sar odată cu ele. Na 

Faptele însă nu pot fi cunoscute de cât a 
mijloacele ştiinţifice care ne stan la spoziue 

şi” ştiinţa este mereu perfectibilă. Ce Ph | 

noaştem noi din sociologie, ca să ne dăm pe 
seama de un eveniment social, cum este un asasinat, 

spre exemplu! | 

Tot așă de puţin a ajuns şi psihologia la cu 
noaşterea conștiinței altuia. Se știe ce puţin i 
tată încă este psihologia. Noi abiă bănuim în mo 

vag ce se petrece în sufletul altuia. Nu polen 

- ajunge a cunoaşte perfect; întregul proces ce . să 
petrecut în altă conştiinţă, întrun moment za 
şi decisiv, spre a puteă da o hotărîre judecă 
rească, re 

Analiza faptelor poate să mearpă cu DE Ce 

ționarea până la. nesfârşit şi tot până la nes în 

poate să meargă prin urmare şi perfecţionarea 
precierei juridice. 

Toate eforturile trebue însă făcute pentru & 

se cunoaşte în mod cât mai desăvârşit faptele 165 
pective în orice relațiune juridică. De aceea și To 

lul celui care aplică practie dreptul, advocat; sau Ju- 
decător, este aşă de important în faţa instanţelor Jr 
decătoreşti; el trebue înainte de toate să despice, să 
analizeze, toate nuanțele aşă de greu de prins în 
orice faptă socială. Odată ce toate faptele rela 
țiunei juridice sunt clar prezentate, se desprind
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dela sine aprecierile juridice care îmbracă în mod 
norma] relaţiunile de fapt. Dar mijloacele de cer- 

cetare și investigaţiune pe care le avem la dispo- 
ziţiune sunt aşă de reduse, că noi apreciem toate 

aceste fapte în mod empiric, nu științific. Ar tre- 

bui să facem o constatare ideală ştiinţifică, atunci 

când face pur şi simplu o constatare ca orice 

om de bun simţ, fără aproape nici un instrument 

mai perfecționat, pentrucă ştiinţa nu ne pune a- 
proape nimic la dispoziţiune în această privinţă. 

Totuşi judecata trebue să o facă şi aici e tra- 
gedia, dreptului, că lucrează cu mijloace restrânse, 
cu mijloace cu totul imperfecte; ştim că dăm solu- 

țiuni cu totul aproximative, în loc să dăm soluţiu- 
nile exacte, pe care în mod ideal ar trebui să le dăm. 

Căci vinovatul de ex. nu. poate să rămână nepe- 

depsit. Aceasta, este imposibil pentru ordinea socială, 
care e imperativul suprem al dreptului. Dreptul nu 

aşteaptă soluţiunea, ideală. Trebue să o facem cât 

mai perfectă, posibilă, dar trebue să dăm soluţiu- 

nea imediat, chiar cu riscul ca să fie cu o extrem 

de largă aproximaţie dacă nu se poate altfel. 
Chiar întrun act juridic, care la, prima vedere 

pare foarte simplu, se va observă cum apare pun 

analiză un număr mare de nuanțe, de elemente 

noui, de orizonturi neaşteptate, îndată ce se stu- 

diază şi împrejurările de fapt. | 

Tată dar în ce sens am spus că relaţiunea Ju- 

ridică este complexă *). 

  

1) 1-8; II-I; IEI-II-A-e.
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Dar ori cât de complexă ar fi, orice relaţiune 
juridică, orice fenomen de drept, se reduce în ul- 
tima analiză la relațiunea de obligaţie. Intocmai 
cum cărămizile puse alături constituese un mo- 
numenţ, tot astfel, adunând obligaţiune alături di 
obligaţiune, se construeşte dreptul. 

“Intregul drept; public, întregul drept privat, 
întregul drept; extern şi intern, nu este de cât o 
construcțiune sistematică de relaţiuni juridice, a. 
dică de obligaţiuni dela persoană la persoană şi de 
aceia ideia de obligaţiune este însăşi materialul 
cu care se clădește întregul monument juridic. 

11. Din ideia raportului juridic rezultă 
"ideia de sancţiune 

Dacă relaţiunea juridică implică ideia de obli. 
gaţiune raţională, atunci de aci rezultă o altă ide 
extrem de interesantă, aceea a sancţiunei. 

Debitorul, zice rațiunea noastră, trebue să în 
toarcă creditorului suma de bani, cu care sa im 
prumutat. Această relaţiune juridică constitua 
obligaţiunea unuia faţă de cellalt. Aşă porun 
ceşte raţiunea, ca valoare de sine stătătoare, cara 
se impune dela sine. 

Dacă este așă, dacă ne aflăm în faţa unui ordin 
al raţiunei şi nu a umui ordin arbitrar a] cuiva, 
atunci este evident, că toată activitatea noastră 
trebue să fie pusă în serviciul lui, Bunul simţ 
al omului a pătruns de altfel dela început aces, 
adevăr. Fiecare caută să realizeze ceeace crede că
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este drept, ceeace i se pare cu raţiunea că este bine 
sau rău, ceeace se crede obligat; să facă sau crede 
că are dreptul să facă. 

In societăţile primitive, sancţiunea apare astfel 
ca o sancţiune privată, pe care o exercită fiecare 
particular. Duelul este de asemenea azi încă un 
mijloc, prin care fiecare încearcă să-şi exercite sin- 
gur sancţiunea; vendetele din Corsica sunt rezi- 
duuri primitive de acelaş fel, care se potrivese cu con- 
ştiinţa juridică a poporului respectiv. Pornirea, din 
sufletul fiecăruia din moi este de a nu lăsă ne- 
dreptatea nesancţionată. Ea rezultă din tendenţa 
fundamentală, a  raţiunei noastre, întrucât se 
aplică ideii de drept. Astfel se explică saneţiu- 
nea în întregime. Nu este nevoe să spunem aci, 
căci vora reveni asupra ideii de sancțiune î), că 
încetul cu încetul sancţiunea privată s'a, transfor- 
mat într'o sancţiune aplicată de Stat şi că astăzi 
sancţiunea juridică este sancţiunea exercitată nu 
de societate în general, căci societatea e orice grup 
omenesc, dar de societatea organizată sub formă 
de Stat, sub formă de comunitate politică. In- 
dată ce societatea, se constitue în felul acesta, ea, 
caută să monopolizeze - sancţiunea, şi astfel ajun- 
gem la, concepţia modernă, în care sancţiunea este 
în cea, mai mare parte a. cazurilor, luată din mâna 
particularilor şi atribuită organelor publice, adică . 
organelor Statului. 

Este indiferent, dacă sancţiunea reușește să se 
  

  

D II-AIL-B.
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constitue efectiv, în dreptul pozitiv, ea o instituţiune 

a, violenţei pusă în aplicare de stat. Sunt unele ra- 

muri întregi ale dreptului, unde aceasta nu se în- 

tâmplă, cum e dreptul ginţilor sau dreptul public în 

genere!) sau chiar uneori dreptul privat. In orice 

caz însă există tendenţa, ca un imperativ raţienal, 

de a uză de tot; ce e posibil pentru realizarea, drep- 

tăţei; această tendenţă rezultă din însuși ideia, ce 

avem despre ceeace ni se pare drept. De aceea, a- 

colo unde e imposibil, ca sancţiunea să se manifeste 

sub forma, ei cea mai violentă, cântărită şi precisă, 

ca o forță materială pusă în miscare de stat, ea se 

arată totuşi sub toate formele care sunt posibile în 

cazurile date şi se realizează sub forma presiunei 

altor forţe sociale, cum e opinia, publică spre ex. sau 

anumiţe alte rezistențe, chiar şi în morală. 

Se poate astfel concepe un drept lipsit în fapt, 

de sancţiune. Dar ideia de obligaţiune, şi deci ca- 

racterul juridic al unei regule, implică, cel puţin, 

tendenţa, ca un imperativ raţional, spre sancțiune 2), 

12. Elementele raţionale ale ideii 
de justiţie 

Tată în câteva cuvinte cuprinsul relaţiunii 

juridice. 
  

i; Duguit, Traite de droit constitutiounel. 
2) Regelsberger, Pandchkten ($ 10, III, vol.I, 1893); Gier- 

he, Deutsches Privatrecht (vol. I, pag. 114, 1895); Heilfron, 
Lehrbuch des biirgerlichen Rechts (vol. |, pag. 1, 1897); Stoonm- 
ler, Wirtschaft und Recht ($ 23); Pr. Geny, Science et 
technigue (vol. I, No. 16, 1914).
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Ideia relaţiunei juridice implică o serie de idei 
raționale: persoană, drept, obligaţiune, act juri- 

dic, obiect juridic, egalitate, libertate, justiţie, 
echitate. 

Dacă observăm întradevăr de aproape, vedem 
că în ideia de obligaţiune, reprezentând relaţiu- 
nea, juridică, — tipul: simplu de tot, cu care con- 
struim lot dreptul, — atlăm implicate în mod ra- 
țional, fără să ne dăm seama, la prima vedere, un 
mare număr de idei. 

A are obligaţiumea să întoarcă suma pe care 

o datorează lui B. Aceasta însemnează, că există 
cel puţin două persoane libere şi că există şi un 
obiect al obligațiunei; aceasta, mai însemnează că 

persoanele intră în contact între ele şi că actavita- 
tea unuia are o limită, obligațiunea lui şi activitatea 

celuilalt; are iarăşi o limită, dreptul celui dintâi. 

Avem cu alte cuvinte, în lumea, juridică, rea- 

lităţi pe care le numim persoane, cari stau în con- 

tact; unele cu altele, ca într'un mozaic şi constituese 
societatea juridică. Intocmai la fel cum în lumea 

externă avem tucrurile materiale, care stau în 
contact unele cu altele, tot asemenea avem în lu- 

mea, juridică, care e o lume de altă natură, per- 

soane care stau alături unele de altele și care se 

disting între ele nu prin forme spaţiale şi tempo- 
rale, ca în lumea externă, dar prin drepturile şi 

obligaţiunile lor. 

In cadrul acestor drepturi şi obligaţiuni, fiecare 

persoană este o entitate abstractă pentru rațiune.
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Este o situaţiune similară cu aceea, care se gă- 
seşte în matematică. 'Când se concepe unitatea ma- 
tematică, se face abstracţie de cuprinsul unităței 
(poate fi un ceasornic, o moșie, ete.). Tot aseme- 
nea și când este vorba de persoane în drept. După 
cum în matematică, punem în contact unităţile 
şi ajungem la legi, tot aşă în drept punem în con- 
tact aceste concepte raţionale pe care le numim 
persoane și ajungem la anumite reguli pe care le 
numim legi juridice. Prin urmare ne aflăm în faţa 
unor persoane care sunt aceleași, sunt egale faţă 
de drept, faţă de concepţiunea de justiţie, precum 
unităţile matematice ce sunt egale într'un număr. 

Ideia de egalitate este astfel una din noţiunile 
„esenţiale ale ideii de justiţie). 

Justiţia consistă în a trată toate persoanele În, 
fel, în a nu face o favoare uneia în defavoarea 
celeilalte. Aci găsim unul dintre fundamentele 
ideii de justiţie; el stă în. ideia de egalitate ra- 
țională între persoanele libere respective, ideie ex- 
trem de fecundă. Aceste persoane intră în contact 
între ele, sunt supuse unor comandamente care 
sunt violabile, căci dacă nu ar fi violabile, nu am 
mai fi în fața unui fenomen de drept şi ca atare 
aceste persoane sunt libere în activitatea lor în 
acest înţeles. Prin urmare ne aflăm în faţa unor 
persoane egale între ele, fiecare stând liberă în 
faţa altora, constituind astfel o lume specială, lu- 
——— 

5) III-I-2; III-I-A-e; Comp. GEny, Msthode d'interpr. (No.
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mea persoanelor juridice, în contact între ele. Li- 
mita, între ele sunt drepturile şi obligaţiunile fie- 
căruia, întocmai cum spațiul şi timpul naturei 
externe este plin de obiecte, care se limitează 

prin formele lor. 
Activitatea acestor persoane este normată de 

reguli raţionale, după cum am arătat. Obligaţiunea 
este cevă impus de rațiune, de sine stătător. Dar 

rațiunea, ori unde lucrează, tinde spre generalizare, 

căci aceasta, este caracteristica raţiunei, și generali- 
zarea nu se poate face de cât faţă de elemente si- 
milare. În drept similitudinea. stă în egalitatea unor 
persoane libere. 

In știință progresul științific consistă în gene- 
ralizare. Metoda ştiinţifică, stă în cunoaşterea 

cât mai multor cazuri concrete şi, prin similitudi- 
nele lor esenţiale, reducerea lor la legi uni- 

tare. Dacă legea  gravitaţiunei a  reprezen- 
tat; un progres imens, este pentrucă a unificat un 

număr foarte mare de fenomene. Teoria lui Fin- 

stein este astăzi extrem de interesantă, pentrucă 
a încercat a unifică fenomenele electrice cu cele 

ale gravitaţiunei şi astfel a ajuns la o nouă ge- 

neralizare. Tot progresul ştiinţific stă în genera- 

lizare. De altfel un om este numit cu adevărat 

inteligent, numai când generalizează, când se ri- 

dică dela cazuri individuale la noţiunile cele ma; 

generale 1). 

  

ID) Titu Maiorescu, Biniges Philosophischea în gemeinfa8s- 

lheher Porm,.
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Toată ştiinţa dreptului tinde şi ea spre gene- 
ralizare fiind întemeiată pe o cunoştinţă raţio- 
nală şi ca atare tinde spre un ideal spre care 
împinge raţiunea noastră, dar pe care nu-l 
atingem niciodată, pe care nu puțem nici măcar 
să ni-l reprezentăm, şi care se cheamă: justiţie. 
Căutăm să perfecţionăm cât mai mult relaţiunile 
existente totdeauna imperfecte, făcându-le să tindă 
spre o soluţiune ideală, ca în matematică. Intoc- 
mai cum două linii paralele se întind la infinit, 
unde se întâlnesc, tot așă abiă la infinit am puteâ 
să atingem idealul justiţiei absolute, După cum 
nu putem nici odată să atingem infinitul, tot astfel 
nu putem să cunoaștem idealul de justiţie. Tindem 
spre el fără să-l cunoaştem, întocmai după cum 
în matematici, prin numărătoare, se tinde spre in- 
finit, fără a-l ajunge vreodată, ceea ce nu însem- 
nează însă, că ideia este absurdă, ci din contra, cu 
ea, cum a arătat Descartes, se construeşte toată ma- 
tematica. In felul acesta se înţelege imboldul socie- 
tăţilor omeneşti spre perfecţionare: așă se poate ex- 
plică, tendenţa spre progres, care nici odată nu este 
deplin realizată; fiecare treaptă însă, este o treaptă 
nouă spre un progres înainte ?). 

Același lucru este adevărat pentru ori care şti- 
inţă, căci ori care are înainte idealul de adevăr, pe 
care nici odată nu-l cunoaștem deplin, dar spre 
care tindem mereu. 

Putem aşă dar spune, că acest ideal de justiţie 

  

1) IIt-1 şi III-I-E-1.
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presupune egalitatea, raţională a unor persoane Li- 
bere, limitate în activităţile lor, numai prin drep- 
turi şi datorii; acest; ideal de justiţie presupune 
apoi posibilitatea, generalizărei şi deci egalitatea 
tuturor persoanelor fără nici o favoare specială 
pentru nici una, egalitate cât „mai desăvârşită, 
care nu se poate obţine de cât printr'un progres 
cât mai accentuat şi un studiu cât mai amănunţit 
al situaţiunilor de fapt în limitele drepturilor şi 
datoriilor respeotive. 

Această ideie de generalizare continuă implică 
însă raționalitatea ideii de justiţie, sau, cu alte cu- 
vinte, caracterul său logic şi obiectiv. Ea, nu este un 
produs al sentimentului nostru. Imi place cutare 
fel de mâncare, simit o patimă pentru cutare lu- 
cru sau pentru cutare persoană, aceasta este un 
sentiment pe care nu îl pot judecă, îl ian ca 
atare din sufletul meu. 

Justiţia nu este însă în sentiment. Se face în 
această privinţă o confuzie regretabilă. Justiţia e o 
idee raţională şi deci, atunci când prin aplicare la un 
caz particular, se recunosc drepturi și norme, afir- 
marea acestora din urmă are un caracter obiectiv, nu 

este o impresiune subiectivă *). Ca dovadă, este fap- 

  

1) Orice idee logică, atunci când trece prin prisma con- 
ştiinţei unei persoane, apare din acest punct de vedere ca o 
realitate psihologică, subiectivă, şi deci, în âcest sens, com- 
portă posibilitatea eroarei. Când găsim că 54+5=—10 şi ştim 
că sunt popoare primitive sau copii, care nu reuşese să în- 
țeleagă bine acest adevăr, san când acei fără preparațiune 
specială nu înţeleg teoria funcţiunilor fuchsiane din mate- 

. 

2955 — Biblioteca Universitară — VII, — 21
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tul că procedează, prin unităţi raţionale pe care. le 

numim persoane, la generalizări şi orice favoare Sar 

face unei persoane în dauna alteia, este considerată 

contrară justiţiei. Aceste generalizări duc la princi- 

pii de drept, iar acestea, prin raționament, ]a, con- 

strucțiuni foarte complicate juridice: aplicăm astfel 

zilnie în drept textelor de lege o interpretare logică 

a cărei deducţiuni şi consecinţe deseori foarte înde- 

părtate sunt un fenomen caracteristic şi deseori 

sperie pe profani. Pe de altă parte toate aprecierile 

care se emit în numele justiţiei se pot discută și 

aceasta înseamnă, că sunt raţionale, căci nu se 

poate discută de cât ceeace este raţional. Se poate 

discută o afirmaţiune a, matematicelor sau a ştiin- 

ţelor, dar nu se poate discută, dacă cineva are 

cutare sau cutare impresiune subiectivă. Nu este 

obiect de discuţiune, ceeace este afectiv sau este 

simplă impresiune subiectivă; ceeace este raţional 

însă, formează obiect de discuţiune pentrucă fie- 

care poate să-l înţeleagă în altfel, dar adevărul 

matici sau vreo altă teorie grea din oricare altă speculaţi- 
une intelectuală, aceasta nu înseamnă, că ele nu sunt ade- 
văvate, că ele nu ar exista prin urmare cu o valoare obiee- 
tivă, de sine stătătoare, 

___ De altfel eritica făcută de obiceiu de jurişti afirmaţiunei 
obiectivităţei judecăților juridice se aplică în genere numai 
principiilor şi ideilor generale, iar nu aprecierilor simple Ju- 
ridice din fiecare cazuri particulare anume date, unde se 
constată câte. un drept şi deci şi câte o normă, căci altfel 
orice cercetare juridică ar deveni iluzorie. Comp. Geny, Meth. 
interpr. (No. 162, pag. 108); Unger, Oesterreichisches Pri- 
vatrecht (Vol. I, pag. 67, 1876); Windscheid Lehrbuch des 
Pundektenrechts ($ 23); Dernburg, Pundekten ($ 38); Behker, 
Ernst und Schertz, ete. Comp.: JII-I-E-1.
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rațional este unul singur și spre el tinde ori ce 
minte omenească. 

Astfel înţelegem. o serie de fenomene intere- 
sante. | 

De ce în aplicarea justiţiei, aflăm ideia de pro- 

porțiune? Sancţiunea totdeauna trebue să fie pro- 
porţională cu vina. Dacă ideia, de justiție nu ar fi 

o ideie raţională, această aserţiune inu, ar aveă 
nici un sens. Ideia, de proporţiune procedează prin 
cantități, între cari stabileşte raporturi, Apreci- 
erea raţională tinde totdeauna spre cantităţi, prin 
care stabilește raporturi. Ştiinţa de asemenea are 
de obiect de a stabili raporturi cantitative; se ştie 
că ştiinţa, contemporană în orice ramură se soco- 
teşte cu atât mai înaintată, cu cât, eliminând: ele- 
mentele subiective ale cunoştinţelor experimentale, 
le reduce la simple cantităţi şi ajunge astfel să se 
matematizeze, 

E foarte interesant de văzut, cum ideia de pro- 
porționalitate a evoluat în drept. Se citează cazul 

unor exploratori în America, cari ofereau o pușcă 

Indienilor şi în schimb aceştia trebuiau să le 
ofere blănuri scumpe, aşezate unele ipeste altele 
până la înălțimea puştii. Indienii nu-şi dădeau 
seama. de valoarea dată, dar mijeă astfel în mintea 
lor ideia de proporţionalitate juridică. 

Această ideie de  proporționalitate, consistă în 

a realiză cât mai mult, ideia de echivalență, care 

stă la baza oricărui contract. Dacă vând o casă. 

o fac spre a mi se da în schimb suma, pe care o
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consider echivalentă; dacă este o disproporţie 

imemsă între cele două prestațiuni, contractul poats 

să cadă din cauză de leziune. 

Ideia de echivalență şi în dreptul penal şi în 

dreptul civil şi în toate relațiunile juridice stă 

astfel, la baza ori cărei aplicaţiuni a ideii de jus- 

tiţie, 

Iată cum ideia de justiţie este cuprinsă în în- 

săși ideia de obligaţiune, din care se deduce astfel, 

dacă o analizăm cu deamănuntul, ideia de per- 

“soană, de libertate, de egalitate, de generalizare 

posibilă raţională spre un tot ideal, care este ide- 

alul de justiţie. 

Acest ideal de justiţie cuprinde în sine pe cel 

de echitate. 

Echitatea ne înfăţişează aprecierea justă, din 

punctul de vedere juridic, a fiecărui caz individual. 

Această apreciere reprezentă așadar relaţiunea juri- 
dică individuală, sub forma sa particulară fiecărui 

caz. la e la începutul şi la sfârşitul dreptului. Ea 
inspiră confeeţiunea legilor, prin înmulțirea, cazuri- 

lor similare. La baza legilor trebue să stea echitatea. 

Montesquieu vorbeşte despre „raporturile de echi- 
tate, anterioare legei care le stabileşte“ *). De ase- 
menea scopul legilor, dacă ar fi perfecte, ar fi tot 
realizarea echităţei. Legislaţia înfăţişează însă for- 

mule generale de justiţie, pe când echitatea se înţe- 
lege pentru fiecare apreciere juridică individuală 

1) Esprit des lois (Cartea I, Cap. I). 
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fie pe baza, legei, fie în afară de orice raportare la 
o legislaţie pozitivă *). 

In aceste condițiuni s'a putut spune, că echitatea 
derivă, spre deosebire de justiţie, dintr'un sentiment 
subiectiv. Acesta nu poate fi de cât oeroâre. Am 
arătat, cum orice apreciere juridică, dacă întradevăr 
are această calitate, este raţională și obiectivă; vor 
li cu atât mai mult raționale şi obiective aprecierile 
fiecărui caz individual, pentrucă, după cum am vă- 
zut, din acestea derivă toate celelalte, pe cale de 
generalizare: o cunoştinţă generală nu poate aveă 

alte caractere de cât acelea ale cunoștințelor parti- 
culare din care ea s'a format şi încă le va aveă cu 
o tărie de sigur mai mică. 

Nu poate fi prin urmare exactă sugestiunea, pe 
care o face Gâny şi după care echitatea ar puteă 
fi „une sorte d'instinct qui sans faire appel â la 
„raison raisonnante, va, de lui-mâme et tout droit, 
„4 la solution la meilleure: 2). 

In realitate se face aci o confuziune. Orice cu- 
noștinţă, chiar raţională, se descoperă pe o cale psi: 
hologică nu întotdeauna conştient raţională ci in- 

conștientă, care se numeşte şi intuiţiune?). Henry 

1) Portalis, Ewpos6 des motifs du titre prâliminaire du 
- code civil. : 

2) Methode dinterpr. (No. 163). Acest fel de a concepe 
duce direct la ceeace chiar Gâny condamnă „fenomenul Ma- 
&naud“, sub numele de „un sistem de jurisprundenţă de pur 
sentiment“, şi anume la ceeace Germanii numesc „Gefâhls- 
jurisprudenz“. Comp.: Britt, Die Kunst der Rechtsanwen- 
dun (1907, pag. 100 et s.). 

3) Henri Poincarâ, Science et hypothese şi Valeur de lu 
science.
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Poineare a descoperit una din cele mai strălucite şi 
mai grele soluţiuni matematice ale sale, aceea a 
funcţiunilor fuchsiane, întrun moment când nici nu 
se mai gândeă să o urmărească şi anume jurcând 
treapta unui tramvai. Asemenea, soluţiuni presupun o 

elaborare subconştientă, uneori scurtă, alte ori 

foarte lungă, şi apar de cele mai multe, ori în con- 

ştiinţă sub forma unei lumini care se descoperă diu- 

tr'odată; numai după aceea autorul lor caută firul 
"logic, care l-a călăuzit, şi uneori se întâmplă să nici 

nu-l mai găsească şi îl descoperă alţii, cum s'a în- 

tâmplat lui Poincar6. Dar aceasta nu poate să în- 
semneze, că cunoștința astfel obţinută nu are un 
caracter obiectiv şi raţional, căci atunci nici o 
afirmare nouă științifică nu ar puteă fi considerată 

că are acest caracter. . 

Uxact la, fel se întâmplă şi cu aprecierile juridice, 
ale cazurilor individuale ce ni se prezentă, dacă fa- 
cem abstracţiune de legislaţia pozitivă, care poate fi 

destul de des în această privinţă eronată. 

In dreptul internaţional public, unde rolul texte- 

lor serise, relativ atât de puţin numeroase, este atât 

de restrâns se vorbeşte mereu de un ideal de echi- 

tate. In dreptul roman echitatea a. jucat un mare 
rol“). In dreptul nostru orice interpretare trebue să 

o ia în consideraţie; uneori textul legei trimite chiar 

!) Albrecht, Die Stellung der râmischen Aequitas în der 
Pheorie des Zivilrechtes (1834); Bekher, Uber die râmische 
und die moderne Acquitas (1895); M. Voigt, Die Lehre vom 
Jus naturale Aeguum et bonumn und Jus Gentium der Râmer 
(1856-1875).



—
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la, ea, cum face de mai multe ori codul nostru civil. 

Jurisprudenţa face uneori întregi construcţii juri- 
dice întemeiate pe ideia echităţei cum este spre 

pildă, cunoscuta teorie a heredelui aparent, cum sunt 

soluţiunile 'date în jurul ideii abuzului drepturilor, 

cum sunt cele referitoare la, secretul scrisorilor, la 

proprietatea, lor, la, dreptul Ja, numele patronimic *). 

In realitate, ca în orice apreciere juridică imdivi- 

duală, prin echitate se stabileşte, cum zice Gâny, 

un echilibru al intereselor în prezenţă, asigurân- 

du-se preponderența unora, asupra altora”). Acelaşi 

lucru îl face, sub formă generală, şi legiuitorul, dar, 

prin complexitatea operaţiei pe care el o face, este 

mult mai uşor supus eroarei. Numai așă s'a ajuns 

a se stabili o opoziţie între justiţie şi echitate: pri- 

vind lucrarile întrun caz din punctul de vedere ge- 

neral, în cellalt din punctul de vedere al cazuri- 

lo: individuale. 

Un ideal de justiţie realizat nu poate duce la un 

fapt neechitabil. Idealul de justiție nu e însă 

nici odată realizat 'cu desăvârşire. EL este cuprins 

în legislaţiunda unui moment în modul cum a 

putut; să fie formulat aproximativ. Prin aplicarea 

care se face apoi acestei legislaţiuni, se poate în- 

tâmplă să ducă la cazuri conerete de injustiţie. 

Se întâmplă adeseori, ca consecinţele trase din 

legi şi chiar unele dispoziţiuni de lege să fie rău 

ID Gâny, Methode d'interpi. (No. 173). 
2) UI-i-D-5.
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formulate și să ducă la rezultate rele; atunei zi- 
cem că sunt; inechitabile. 

Iată cum ideile de echitate şi de Justiţie se con- 
fundă ca idealuri; când ele ajung la o diferenți- 
ere este o eroare care trebue îndreptată *). 

Ideile de justiţie şi de echitate, trebue astfel să 
fie “supuse unei continue influenţe reciproce, în 
aşă fel în cât să dispară inechitatea şi să rămână, 

„pretutindeni justiţia în înţelesul cât mai ideal 
posibil. | 

Poporul nostru întrebuinţează de altfel cuvân- 
tul de „dreptate“ în înţelesul de echitate. EI nu 
judecă, legea, principiile abstracte, ca orice men- 
talitate mai primitivă; el judecă fiecare caz con- 
cret, fiecare soluțiune coneretă şi îi aplică atribu- 
tul de „drept“ sau de „nedrept“. 

Ideia, de justiţie cuprinde în realitate această 
ideie de dreptate. | 

Iată elementele raţionale ale ideii de justiţie. 
Mai există însă elemente de fapt, ale ei, asupra 

cărora nu este locul să insistăm, deşi din punctul 
de vedere practic au o importanţă covârşitoare, pre- 
cum necesitatea stabilităţei situaţiunilor. 

Dacă regula de drept sau aplicarea ei se schimbă. 
dintr'o zi într'alta, ori cât de dreaptă ar fi, duce la 
nedreptăţi. Dreptul este de așă, fel, în cât societatea 
are nevoie să se adapteze, ea se obicinueşte cu el ; el 
prinde rădăcini prin care dreptatea se realizează; 

D) TII-i şi 2,
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orice schimbare precipitată poate reprezentă tă- 
ierea acestor rădăcini. Nu există activitate, care 
să aibă mai multă nevoie de stabilitate, de câţ co- 
merţul juridic, Omul trebue să ştie pe ce contează, 
ca să poată să știe ce poate să realizeze, De aceea, 
contractele trebue şi din punct de vedere practice să 
fie intangibile; de aceea, legea, trebue în principiu 
respectată în orice împrejurare; de aceea legislaţia 
sau chiar jurisprudenţa trebue schimbată, cât mai 
rar; există o necesitate a stabilităţei relaţiunilor ju- 
ridice, care explică, fundamental, cele mai multe 
din instituţiunile dreptului. pozitiv :). Dar această 
necesitate nu este implicată în însăşi ideia rahonală 
de justiţie, ci este mai mult un element de fapt, va- 
riabil ca, importanţă, dar de foarte multe ori covâr- 
şitor, din care pot naște situaţii juste sâu injuste, 

13. Dreptul subiectiv şi dreptul obiectiv 

Pentru a termină studiul elementelor raportului 
juridic, trebue să analizăm şi ce este: dreptul su- 
biectiv și dreptul obiectiv. 

In orice relaţiune juridică sunt implicate două 
idei distincte. Atribuim întâi persoanelor, care intră 
în relaţiuni juridice, drepturi. Totodată înţelegem, 
că nu ar putea nimeni să aibă un drept, dacă nu 
ar există o normă generală, pe baza căreia să aibă, 
acest, drept. Dreptul pe care-l are fiecare se nu- 

  

  

1) Ren€ Demogue. Notions fondumentales du droit privă,
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mește drept subiectiv, facultas agendi. Norma ge- 

nerală, regula de dreptcare se aplică în fiecare caz 

în parte, se numeşte norma agendi, sau după termi- 

nologia germană, regulă de drept obiectiv. 

A a, turat dela B cevă; B are drept la restituirea 

lucrului. Dreptul lui B la restituirea lucrului este 

un -drept subiectiv, „facultas agendi“. Regula, că 

nimeni nu are voe să fure, este o „morma agendi“, 

o normă de drept obiectiv. 

Dreptul subiectiv este o facultate juridică in- 

dividuală a unei persoane faţă de o altă persoană, 

dreptul obiectiv este regula de drept generală, care, 

ca atare, nu se aplică numai unei persoane, ci ori- 
căreia, cade sub hipoteza emisă!). 

a) Dreptul subiectiv _ „ 

O primă observaţiune, în realitate dejă făcută, 
asupra dreptului subiectiv arată, că îndată ce conce- 
pem un drept, concepem și obligaţiunea respectivă. 
Există, precum am arătat mai sus o corelaţiune 

între ideia. de drept subiectiv şi aceă de obliga- 
țiune. 

A doua ideie care trebue pusă în lumină pentru 
analiza dreptului subiectiv este că el are un ca- 

  

1) Savigny serie: „Le jugement dune espăce n'est possible 
»qw'en le rapportant ă une regle gentrale qui domine les cas 
»Particuliers. Cette râgle s'appelle droit ou droit general ou 
»quelquefois encore droit dans le sens objectif. Elle se mani- 
„feste surtout dans la loi,  e'est-ă-dire la răgle promulgute, 
„Par Lautorită suprâme d'un Etat. (Trafte de droit roumain 
trad. Gunoux, ed. 2, 1855, vol. 1, pg. 9).
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racter particular, nu general, spre deosebire de 

normă, de dreptul obiectiv, care este totdeauna 

general. 

Când zicem, că cineva are dreptul la cevă, am 

precizat ce drept are şi am precizat şi persoana; 

prin urmare, nu este vorba de o noţiune generală, 

ci de un caz particular de relaţiune juridică. Prin 

dreptul subiectiv se stabileşte între o persoană și 

alta o relaţiune individuală. Am un drept de pro- 

prietate asupra unui lucru, aceasta însemnează, 

altfel nu are nici un înţeles, că acest drept se aplică, 

mie, unei anumite persoane, şi e vorba de un anu- 

mit lucru bine determinat. Dreptul se atribue astfel 

unei persoane, de aceea se şi numește drept 

subiectiv. 
Sar puteă discută, dacă ne atlăm în faţa unui 

fapt particular sau unui fapt concret. Nu ne aflăm 

în faţa unui fapt concret, ci în faţa unui fapt par- 

ticular. Dreptul nu e concret, nu se poate constată 

prin simţurile externe; aceasta se înţelege din toate 

lămuririle date în trecut; dreptul pe care îl atribuim 

unei anume persoane, care prin urmare e pasticular. 

îl concepem numai cu mintea. 

Pe ce se întemeiază şi cum se explică, dreptul 

subiectiv? In privința aceasta autorii. au emis 

o serie de teorii care, la început sub o formă mai 

naivă, astăzi sub o formă tot mai complicată, pun 

probleme destul de grele. a 

O primă teorie, cea clasică, care se aplică în 

mod constant în învăţământul nostru şi în practica
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de toate zilele a dreptului, atribue esenţa dreptului 
subiectiv voinţei. Când am vorbit despre con- 
tracte, am expus teoria voinţei şi am arătat cum 
nu se pot naște drepturi subiective prin contracte, 
de cât ca urmări ale unor acte de voință. Autori 
ca Zittelmann, Eneccerius, Windscheid şi alţii *) se 
ocupă de această teorie şi o enunță în forma ei 
cea, dintâiu. Conform acestei concepţii voința 
crează dreptul subiectiv. 

La prima vedere de sigur, că se pare întemeiată, 
Depinde însă de ceeace înţelegem prin voinţă. 

Voința se află de sigur la baza tuturor dreptu- 
rilor subiective. Dacă există drepturi ale oameni- 
lor, — am arătaţ; aceasta când am vorbit despre is- 
voarele obligaţiunilor — ele derivă său din faptul 
însăși al existenţei unei personalităţi juridice, adică 
al unei voințe, sau din faptul unei convenţiuni, 
adică tot al unei voințe. Chiar întregul drept pu- 
blic, se construeşte tot pe ideia de voinţă, precum 
arma arătat mai sus. Ce este operaţiunea electorală 
altceva, de exemplu, de cât manifestarea, voinţei 
unei populaţiuni în vederea, unei anumite direc- 
țiuni a dreptului său public? "Toată, democraţia, 
toate sistemele noastre parlamentare şi, am putea 
spune, întregul drept constituţional în genere, se 
întemeiază astfel pe ideia, voinţei. Nu pot; să existe 
drepturi şi datorii, fără să aibe în felul acesta, Ja 
bază o voinţă. 

  

1) ILI-I-B-4,
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Se aduc acestei teorii obiecţiuni, pe care le-am 
discutat când: am vorbit de teoria contractelor. Am 
arătat cum: copilul şi nebunul nu au voinţă; am 
arătat de asemenea, toate obiecţiunile, care se aduc 
în ceeace privește personalitatea, juridică colectivă, 
unde nu găsim așă de uşor voinţa ca la indivizii 
fizici. Am făcut; pe larg această, analiză, : 

Dacă luăm cuvântul voinţă, aşă, cum se ia de obi- 
ceiu, ca expresiune psihologică, atunci în mod nece- 
sar ne lovim de contradicţiuni şi de situațiuni inso- 
lubile. Dacă însă îi dăm un caracter rațional, în- 
țelegând prin voință o voință ideală 1), pe care omul 
trebue să, o aibă, chiar când nu o are în 'tapt, atunci 
toate obiecţiunile ca dela sine, deschizând o nouă 
perspectivă largă şi luminoasă, întregei teorii a 
dreptului. 

Așă dar despre teoria, voinţei putem afirmă, că, 
ea cuprinde un miez de adevăr, dar că trebue să 
fie pusă la punct în sensul, că nu orice voință 
psihologică este elementul caracteristie al fenome- 
nului de drept. Voința psihologică este numai unul 
dintre elementele de fapt dela care pornim în apre- 
cierea juridică. Dacă vorbim aşă dar de o voinţă, 

  

1) Comp. Duguit, Traft6 de droit constitutionnel; Bufnoir, 
Proprictt contrat (1900, pag. 468 ets.), Larombitre, Thtorie 
ei pratigue des obligations (1885, sub art. 1101). Gâny, după 
ce eGnstată, că voința singură nu e suficientă, ci trebue con- 
sacrată de dreptul pozitiv, observă, că „această noţiune tre- 
bue oare cum trecută prin prisma vieţei sociale“ (Mâthode, 
ste., No. 112), schițând astfel, în linii fugare şi neprecise, 
direcțiunea, pe care am căut; at noi, aci, să o precizăm şi să 
o lărgim. |
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trebue să vorbim de o voință intelectualizată, o 

voinţă ideală aşă cum o concepe raţiunea noastră. 

Prin urmare nu poate fi vorba numai de voință la 

baza dreptului subiectiv, ci de o voinţă filtrată 

prin înţelegerea unui ideal de justiție printr'o cu- 

noştință juridică raţională 1). 
In contra teoriei clasice a voinței, s'a ridicat 

marele jurisconsult german Jhering, cu o altă con- 

c&pțiune, care astăzi este de multe ori ușor accep- 

tată, fără să fie mai de aproape analizată. 

Jhering defineşte dreptul subiectiv ca un în- 
teres legalmente protejat. In cartea sa „Geist des 

rămischen Rechts“ 2), studiază, ca o concluziune 

a întregei lucrări, definiţiunea dreptului subiectiv. 

Cineva are un interes, nu e suficient ca să fie 

un drept; spre a aveă uri drept trebue însă neapă- 

rat, să aibe un interes, căci, fără interes, nu se 
poate concepe un drept, zice mai întâiu Jhering. 

Este o mare parte de adevăr în această afirmare, 

pe care a desvoliat-o în. urmă în cartea sa „Aweck 

im Recht“, arătând, că nu pot să existe institu- 

iuni şi relațiuni juridice fără un scop, deci fără 

un interes. 

Dreptul subiectiv presupune aşă dar un interes. 

Diferite instituţiuni consacră de altfel în mod for- 

nial, acest adevăr. Astfel în procedura civilă e 

principiul, că nu există acţiune fără interes. Prima 
————— 

2) III-I-B-4 şi 5, 
2) In traducerea franceză de Meulenaere, vol. IV, pe. 326.
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condițiune, ca cinevă să intenteze o acţiune, este 

să aibă, un interes; dacă nu are nici unul, acţiunea 

i se respinge ca, fără interes. Nu există convenţie 

valabilă fără nică un interes, iată iarăși un prin- 

cipiu mare de drept. 

Nebunii, copiii au însă, interese şi nu au voinţă; 

ei au drepturi, fără să aibe voinţă. Iată. dar, zice 

-Jhering, cum la baza dreptului subiectiv nu stă 

ideia de voinţă, ci ideia de interes. 

Dar nu e suficient să existe un interes, pentru 

ca să existe un drept subiectiv, căci pot să existe 

interese, care să nu constitue drepturi. Pot să am 

interesul de a omori pe cineva, pot să am inte- 
vesul de a fură cevă, sau de a nu plăti. la sca- 

denţă, ceeace sunt obligat, 
Care dintre interese constituese drepturi? Ace- 

lea care sunt legalmente protejate: acelea pentru 

care legea a intervenit; şi le-a transformat în in- 

tevese legitime, şi nu numai atât, le-a protejat, 

adică a dat mijloace părţii, care are acel interes, 

de a se adresă unor anumite instanțe pentru a-și 

valorifică şi a-și realiză dreptul. 
Prin urmare această definiţiune a lui Jhering, 

presupune o lege care există, o lege pozitivă care 

consacră un îimteres şi la, nevoe autoriză constrân- 

gerea, juridică. 

Din această, concepţie a lui Jhering s'a tras con- 
cluziunea, “foarte răspândită printre jurişti, dar 

care este o eroare, că nu există drept; de cât ceeace 

este consacrat prin lege.
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Legea, am arătat-o, este numai un mijloc de 

expresiune a conştiinţei juridice colective. Un 

drept subiectiv nu are temeiul său din urmă în 
lege, ci în raţiunea lui. Nu trebue să confundăm 

dreptul cu sancţiunea .lui. Dreptul există şi în 

afară de lege şi există gi nesancţionat. Se pot 
întâmplă chiar cazuri când legea este nedreaptă; 

aceasta nu însemnează, că dreptul nu există. 

Este evident, că, din punct de vedere al 
studiului practic al dreptului, ceeace ne interesează 

în primul rând este legea, şi nu vom numi în lim- 

bajul obicinuit drept, de cât ceeace este consacrat 

de lege şi prevăzut cu sancţiuni. Dar una este 

nevoia obicinuinței practice şi altele sunt ne- 
cesităţile ştiinţifice... Dacă vrem să facem ştiinţă 

a dreptului, trebue să degajăm ideia de drept; şi în 

" afară de lege. 

Ca atare cele spuse de Jhering, că numai legea 
crează dreptul, reprezentă o concluziune eronată. 

De altfel concepţiunea lui Jhering este greșită 

dela, început, căci dreptul are două mari ramuri, 

din care una probabil a fost uitată de el în 

clipa în care a emis această definițiune, dreptul 
public şi dreptul privat. Dacă dreptul este un în- 

teres "protejat legalmente, dacă cu alte cuvinte 

dreptul este creat de dreptul public, de stat, 

căci aceasta însemnează, că e legalmente protejat, 
că organele dreptului public au consfințit acel in- 
teres, atunci cine crează drepul public? Intreba- 
rea este fără răspuns, fără soluţiune posibilă.
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Se mai aduc şi alte obiecţiuni acestei definiţiuni 
a lui Jhering. Intre alţii, D-nul Emanuel Anto- 
nescu în introducerea lucrărei sale, „Scrieri juri- 
dice“, observă, că nu totdeauna, interesul stă la 
baza dreptului. Cu un exemplu pregnant și fami- 
liar, d-sa presupune, că cinevă are o puşcă, rugi- 
nită şi deci nu are nici un interes să, o aibe. Vine 
totuşi cineva și-o ia; proprietarul nu are oare 
dreptul să ceară restituirea? Jhering confundă, 
continuă d-nul Emanuel Antonescu, cetatea însăşi 
cu zidurile ei, căci interesul cuiva, este ceeace ar 
fi o cetate, dreptul care acoperă interesul, este zi- 
dul cetăţei. Aprecierea, juridică şi interesul, care nu 
e de cât; unul din elementele sale de fapt, aşă pre- 
cum am văzut mai sus, sunt două, lueruri distincte, 
care trebuese bine lămurite, și J hering face" tocmai: 
această confuziune între ele. 

Și apoi sunt atâtea interese Juridiceşte prote- 
jate care nu sunt drepturi! Gâştele Capitolului 
aveau interese juridicește protejate, dar nu erau 
drepturi şi nici nu le putem concepe ca atare. Po- 
rumbeii dela San Marco din Veneţia au interese 
juridiceşte protejate, care nu sunt drepturi. 'Tot 
asemenea urșii dela Berna, deşi au interese prote- 
jate lepalmente, totuşi nu au drepturi. In fine ani- 
malele în penere au uneori, în legislaţiile civili- 
zate, interese legalmente protejate şi am văzut că 
ele nu sunt drepturi. 

Prin urmare definiţiunea, lui J hering nu este o 
definiţiune exactă, strict ştiinţifică. 

2955, — Bihliataca Than x ATi aa
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O altă teorie, pe care o socotim cea mai apro- 

piată de adevăr, pe care de altfel am şi desvoltat o 

când am vorbit despre convenţiuni în general, este 
teoria dreptului subiectiv a lui Jellinek, marele 

juriscousult german, una din minţile cele mai lim- 

pezi şi mai profunde, specialist în dreptul public, 

dar care s'a ocupat în foarte, largă măsură de pro- 

blemele teoriei generale a dreptului '). 
Jellinek observă, că în construcţia ideei de 

drept subiectiv intră și ideia de voinţă, intră şi 
ideia unui conţinut al acestei voințe, căci voinţa 

trebue să vrea ceva, prin urmare intră şi ideia 

unui interes. Nu există drept fără o voinţă, care 

” se exercită, fără o activitate umană a unei persoane 

raționale. Prin urmare trebue şi un organ care 50 
realizeze, după cum am arătat când am vorbit 

de personalitatea juridică. 

In ideia de drept subiectiv intră așă dar ideia 

unei voințe în contact cu altă voinţă şi apoi şi un 

element intelectual foarte larg, care concepe ideia, 

unui interes. 

După Jellinek elementul intelectual joacă un 
rol aşă de mare, în câţ ceeace este esenţial nu 

este nici chiar dreptul subiectiv, ci este dreptul 

obiectiv, regula de drept. Din regula de drept re- 
zultă, dreptul cuiva, dreptul subiectiv. Pentru că 

există o regulă, că nu am voe să ucid, de aceea cei- 

alți au dreptul de a nu fi ucişi de mine; dacă 

1) System der ăffentlichen Rechte.
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mu ar fi regula, nici nu ar există dreptul 

subiectiv. Vom reveni asupra acestei concluziuni, 

arătând în ce sens și până la ce punct poate să fie 
adevărată, 

Adevărul este, că pe lângă elementul de vo- 
inţă, intervine de sigur şi elementul intelectual, 
cu un joc extrem de larg. 

Aceiaşi idee o reprezintă şi Michoud*), precum 
și autori ca Kelsen ”) şi alţii, cari par a o fi dus la, 
o perfecţiune încă mai mare de cât Jelinek. 

Un autor care a discutat; acum în urmă această 
chestiune este și Micelli?), precum şi autorul de 

o deosebită fineţe, francezul Richard întrun arti- 
col din „Revue Philosophique“ *). 

Tată dar, că în ideia de voinţă trebue să intre 
şi un element raţional, şi numai în acest sens 
putem admite, că dreptul subiecţiv aparţine unei 
persoane. 

Am ajuns la, coeluziunea, când am vorbit de 
persoanele juridice, că persoana însăşi este un con- 
cept pur rațional. Dacă persoana, este un concept 
pur raţional şi dreptul care îi se atribue este tot 
un concept rațional. Enunţarea aceasta, deşi ab- 
stractă, reprezentă. însă o idee aşă de simplă, în 

D Michoud, La theorie de la personnalitt morale, 1907 
1, pg. 99 et s. 

1) Kelsen, Haupiprobleme der Staatslehre, 1911, pg. 567 
et s. 

3) Lezioni di filosofia del diritio, LII, 1910, pg. 42 et s. 
*) Richard, La sociologie juridigue et lu defense du droit 

subjectif, Rev. phil., 1-1912.
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cât e de mirare, că au trebuit aşă de mari discu- 

țiuni ale unor oameni atâţ de distinși, pentru ca, - 

târziu, să se ajungă a o pune în lumină. Ce con- 

statăm. prin simţuri, prin observaţiune externă? 

Constatăm o mişeare a unor oameni, constatăm că 

A a ucis pe B, putem de asemenea constată ce s'a 

petrecut; în sufletul lui A și B. Dar când zicem: 

A nu a avut dreptul să ucidă pe B, această con- 

statare nu o putem face prin simţuri, prin observa- 

țiune externă, aceasta e pur şi simplu o constatare. 

a judecăţei, nici nu o vedem, nici nu o pipăim. 

Vedem fapta materială, constatăm faptele sufletești 

și apoi venim cu rațiunea, şi zicem: această faptă 

este sau nu dreaptă, persoana care a făcut-o a avut 

sau nu un drept. 

Prin urmare, conceptul de drept subiectiv se în- 

corporează ca un element rațional în conceptul de 

personalitate juridică, așă cum am definit-o. El 

reprezentă în orice caz o voință, voința juridică 
liberă a persoanei, dar şi un element rațional, o ac- 

tivitate raţională. 

Ori care ar fi natura dreptului subiectiv, sunt 

concepțiuni care îl neagă. 

Astiel este aceea a pozitivismului juridic fran- 

cez contemporan, după cum am mai arătat și vom 
mai arătă mai departe 1). 

In acecaşi ordine de idei autorii de drept publie 
au conceput pentru dreptul administrativ şi au ex- 
—— 

5 1v-r 
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tins-o apoi la dreptul constituțional - ideia de 

„competență“ a organelor publice, destinată să în- 

locuiască, aceea de drept al lor. Competența însă 

în ultima, analiză în această concepţiune presupune 

crearea, prin lege a unor drepturi; pe când ideia de 

„drept propriu“. care î se opune, presupune numai i- 
deia unui drept preexistent, care se limitează. Suve- 

xanul ar aveă astfel, după, ce a „octroiat“ o constitu- 

țiune, un drept propriu, care ar fi numai limitat 

prin preseripţiunile acelei constituţiuni; pe când 

într'o organizare democratică, cu o constitaţiune 

instituită de popor, organele constituționale, ca 

și cele administrative, nu au drepturi proprii, ori- 

ginare, ci numai pe cele prescrise. în mod expres 

dar implicit de lege. ” 

Tn orice caz e vorba însă tot de drepturi subiec- 

tive, cum tot în drepturi subiective se rezolvă 

și ideia, altfel emisă, a unei „funcțiuni“ a orga- 

nelor, care ar înlocui dreptul lor propriu: este vorba 

numai de un drept; mai complex, alături de care 

aflăm şi o obligaţiune a aceluiaşi titular, aceea de 

a-şi exercită, în condiţiunile legale, dreptul. 

b) Dreptul obiectiv 

Norma de drept obiectiv poate să fie o re- 

gulă de drept pozitiv, fie că e de drept scris, fie 

că e altfel, dar poate să fie şi o regulă 

care nu e de drept pozitiv şi care trăeşte numai 

în conştiinţa noastră. Când conştiinţa noastră ne



342 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

porunceşte să nu ucidem și să respectăm viaţa 

altora, aceasta este o regulă de drept obiectiv, 

chiar dacă nu ar fi exprimată de legislaţia pozitivă. 

De aceea, orice regulă de conduită, care poate fi ca- 

racterizată ca regulă de drept, este regulă de drept 

obiectiv. 
Orice normă, orice drept obiectiv, este în fe- 

lu] acesta un comandament. El cuprinde un precept 
obligatoriu pentru conduita, oamenilor, stabilind ast- 
fel o anume situaţiune juridică *). O simplă maximă 
filozofică, sau o declaraţiune, chiar făcută de pute- 
rea. legislativă, că un cetăţean a bine-meritat de la 
patirie nu e normă de drept obiectiv :). De-altfel în- 

suşi numele dreptului de „jus“ vine dela verbul a 

comamdă, („„jubeo““). Iar jurisconsultul roman Mo- 

destin, spune — vorbind în realitate de norma de 
drept: — legis virtus est imperare, vetare, permil- 

tere, punire, în toate aceste cazuri fiind vorba 

de comandamente ale legei, ale normei de drept 

obiectiv. 

Și nu este numai un comandament, dar este un 

comandament violabil, deoarece se referă la rela- 

țiuni juridice *). 

Trebue de asemenea, relevat, că dreptul obiec- 

tiv este în afară de aceasta, prin natura lui, 

general, fiind o regulă. Aceasta derivă din faptul, 

  

D ŢII-I-D-1, 2, 3, 4 şi 5. 
2) Laband, Droit public de Vempire allemand (tr. r., vol. 

Izap"S: 345 şi 363); Jelinek, Geseta und Verordnung (pas. 

4) IN1-1-D-6.
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că întregul drept, după cum am arătat, este un 
produs raţional şi raţiunea, prin chiar natura ei, 

tinde mereu spre generalizare !). 

Fiind general, spre deosebire de dreptul su- 
biectiv care e particular, totdeauna, legea, po- 

ztăvă, trebue să fie generală. J. J. Rousseau care 
a descris aşă de frumos legea în „Le contrat so- 

cial“, arată, că prima, condiţie a legei este să fie 
generală; îndată ce e vorba de o lege, adică de o 

normă juridică, care să se aplice numai unui caz 
individual, ne aflăm în faţa unei legi care riscă 
să fie nedreaptă. Generalitatea, legei este garanţia, 
cea mai bună a perfecţiunei ei. De aceea, legile, 
care sunt făcute din o juxtapunere de cazuri con- 
crete, sunt totdeauna legi nefaste, Şi care produe 
nemulțumiri; ele nu corespund însăşi esenței ide- 

1) III-I-D-12. Comp. Contra: Zaband, Droit public de 
Vempire allemand (tr. fr. vol. II, pag. 260 et s.); Jelinek, Ge- 
seta und Verordnung (pag. 236 e s.); Cahen, La lo et le 
reglement (pag. 113 et s.) In sensul nostru: Aristoteles, Po- 
titica (III, 203; Digestele (De legibus, I, 3), Rousseau şi în 
genere doctrinarii dreptului natural şi ai Revoluţiunei fran- 
ceze, Esmein, Elfmenis de droit constitutionnel (ed. 6, pag. 15); 
Duguit, Trait6 de droit constitutionnel (vol. |, pag. 115 şi 158, 
159); Jeze, Principesa gentraux de droit administratif rol. 
pag. 56); Barthâlemy, Râle du pouvoir exteutif (pag. 10); 
Planiol, Traitt 6lm. de dr. cînil (vol. L, pag. 64, ed. 6); Geny 
Methode d'interpr. (pag. 181, ed. 1); Capitant, Introduction 
au droit civil (pag. 35, ed. 2); Blackstone, Commentaire sur 
les loia anglaiaes (te. îr pag. 67); Bagehot, La constitution 
anglaise (tr. fr. pag. 203); Bluntecili, La. politique (tr. fr. 
pag. 299) pi Droit public gântral (trad. fr., pag. 86); O Mayer. 
Droit adminiatratif allemand (tr. fe. vol. I, pag. 4 şi 114 .
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alului de justiție care este generalizarea, prin 

faptul, că este 'rajional. 

Legile pozitive, făcute de parlament în sistema 

noastră, sunt de altfel de două feluri: legi for 

male şi legi materiale. Numai legile materiale 
sunt generale. Sunt unele legi, care sunt tot legi 
ca formă, dar care nu sunt legi propriu zise, sunt 

_pure acte de administraţie, cum sunt de pildă le- 
gile prin care se autoriză un act de vânzare sau 
un împrumut făcut de stat. Acestea sunt tot, legi 
ca formă, dar în fond sunt acte de administraţie, 

fiind particulare. 

Obiectul normei generale de drept nu se poate 
înţelege însă de cât aplicându-se la cazuri parti- 
culare individuale. Căci obiectul normei este o în- 
cercare de delimitare a drepturilor diferitelor per- 
sonalități. Intr'un mod pregnant şi simplu autorul 
german de enciclopedie a dreptului, Merkel, com- 
pară în felul acesta dreptul cu situațiunea a doi 

proprietari de moșie. Dreptul arată limita până 

la care fiecare activitate se poate întinde, în toc- 

mai după cum există un hotar al moșiilor resper- 

tive a doi vecini, care arată până unde poate merge 
unul pentru a nu trece peste dreptul celuilalt, tot 
un asemenea hotar cuprinde şi obiectul ori cărei 
norme juridice, 

Norma de drept astfel definită, nu are prin ur- 
mare nici un înţeles, de cât numai întrucât ea 

“se referă la cazurile particulare. Din ob- 
servarea drepturilor individuale ale fiecăruia, în



  

RELAȚIUNEA JURIDICĂ 345 

fiecare caz în parte, se degajează încetul cu încetul 

norma generală, care trăește întâiu în conștiința 
publică şi apoi trece precizată în legislaţia pozitivă. 

Este foarte interesantă tendenţa continuă de 
generalizare a ci şi modul cum ea se degajează. 
Stim, că nu toate popoarele au legi serise şi că în 
general popoarele primitive nu le au, 

Homer ne deserie organizaţia primitivă elenă. 
Regele de câte ori eră un conflict, chemă în juru-i 
pe câţi-va bătrâni, aduceă pe impricinaţi în faţa 
sa și hotără apoi cum este drept. Această hotărîre 
se numiă „„Themistes“ şi, cum hotărîrea se repetă 
la fel în toate cazurile similare, s'a format astfel, 

cu încetul, ideia unei norme generale, prin amin- 

tirea, păstrată de judecător a, hotărîrilor date şi 
prin necesitatea raţională, ca în aceleaşi cazuri să 

se aplice aceleaşi soluţiuni. 

Norma totdeauna s'a creat din cazuri indivi- 

duale printr'o comparare a lor, degajându-se cu o 

cât mai mare generalitate. 

Dar orice cunoştinţă generală priveşte realităţile 

particulare numai dintr'un anume punct de vedere, 

scos din complexul pe care ele îl înfăţişează. Căci ea, 

se formează printr'o alegere de elemente, anume 

cele ce se par comune dintr'un anume punct de ve- 

dere. Un obiect determinat, de ex. un creion, face 

parte din noţiunea generală de „creion“, dacă privim 

interesul întrebuințărei lui obicinuite; tot el e 

„lemn“, dacă-l considerăm din punctul de vedere
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al structurei sale organice; el are o anume formă 

geometrică, comună tuturor obiectelor cu acelaş 

formă, ete. 

In felul acesta se crează şi normele generale juri- 

dice, fiecare privind faptele din un anume punct de 

vedere. Aşă se întâmplă, că în fiecare caz coneret 

de acţiune omenească să se aplice mai multe nor- 

me. Am arătat altă dată, cum fiecare din acţiunile 

noastie implică un număr indefinit de mare de 

norme juridice, fiecare normă, reprezentând un 

punct de vedere special, un punct de vedere 
comercial, civil, administrativ sau constituţional, 

fiecare cu subdiviziuni. Astfel întradevăr norma 

reprezentă, ca orice generalizare, un punct de vedere 

luat asupra realităţei, realitatea fiind cevă foarte 
complex şi foarte multiplu. 

Obiectul normei astfel înţeleasă este sistemati- 
zarea, intereselor în prezență. Două interese sunt 

în conflict, spre pildă acel al datornicului şi acel 

al creditorului care-şi cere plata datoriei la sca- 

denţă. Norma stabilește, că interesul debitorului 

trebue să cedeze în faţa intereselor creditorului şi 

că el trebue să plătească la, scadenţă, ori care ar fi 

interesul său. Prin urmare norma sistematizează 

valorile, stabilește o hierarhie a lor spre valori 

tot mai înalte; ea arată ce este superior şi ce este 

inferior în diferitele interese sociale constatate. 

Ideia de valoare stă astfel din acest punct de ve- 

dere la baza dreptului *). 

D) IŢI-I-D-5,
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Norma, juridică are pe de altă parte o mare 
importanță, rostul ei este să stabilească; ordinea ju- 

ridică într'o societate. Dacă nu ar există norme 
de conducere, nu ar puteă să existe ordine socială, o 

ordine juridică. A arătă care este importanţa aces- 

tei ordine juridice este credem, inutil, fiind evi- 

dentă dela -sine. Haosul ar domni într'o societate, 

unde nu ar există nici un fel de regulă de drept.: 
Intreaga activitate ar fi complet anihilată. Organi- 

zarea însăşi a societăţei se face prin aceste norme *). 
Intocmai după cum există o sistemă raţională, care 
comandă fiecărui ruaj dintr'un mecanism, fără, 

care mecanismul nu ar puteă să funcţioneze, fie- 
care roată neîndeplinindu-și rolul -în complexul 

general, tot; asemenea în societate normele juridice 

crează ordinea, sistematizează şi organizează ac- 

tivitățule. | 
Se va observă, în fine, că norma juridică îşi 

împrumută forma dela însăşi natura dreptului. 

Am explicat, mai sus, că relațiunea juridică re- 

prezentă o apreciere, care cuprinde în sine un im- 

perativ, un comandament. Această natură a relaţa- 

unei juridice se manifestă în orice normă de drept 

totdeauna ca un imperativ. „Nu ucide“, este un im- 

perativ de conduită şi nu este un indicativ. În lim- 

bajul obicinuit şi în textele. de lege aflăm forme 

indicative, dar acestea sunt forme stilistice şi nu 

reprezentă însuși conţinutul gândirei. 

  

1) III-1-D-17
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Aşă spre pildă, când sa făcut reforma agrară 

dela 1864, s'a pus în capul l6gei formula „sunt şi 
rămân proprietari pe pământul pe care-l locuese, 

clăcaşii, ete...“. Forma stilistică a acestei fraze, 
este indicativă; în realitate însă ea cuprinde un 

imperativ juridic, acela să se dea, clăcașilor un 

drept și să se respecte acest drept. 'Tot asemenea, 

aflăm mereu în cursul studiilor noastre enunțări 

care sunt indicative numai în formă; când spre 

pildă se defineşte un imobil, în realitate deși 

într'o formă indicativă, legea poruncește să fie 
socotite ca imobile numai acelea cari îndeplinesc 

condiţiunile prescrise de ea. 
Totuşi, după observațiunile marelui cugetător 

Jhering, dintro analiză atentă a normelor Ju- 

ridice, se degajează câte odată raporturi care nu 

sunt imperative în sensul științific al cuvântului. 

care sunt indicative. Jhering observă cu drept cu- 
vânt), că, din studiul instituţiilor juridice, ştiinţa 
degajează încetul cu încetul adevăruri științifice, 
care. stau ascunse în însăşi miezul acestei instituții 

din punct; de vedere juridic, care le explică şi care 
sunt adevărata bază a dreptului. 

În realitate ştiinţa așă procedează: Ea constată 

în diferite cazuri concrete, în diferite institațiuni, 

cum legea porunceşte cevă şi apoi, din observarea 
acestor comandamente multiple, știința caută să 
degajeze principii generale. Aceste legi, întru cât 
A ———— 

1) Geist des râmisehen Rechis (vol. I, înitio).



  

RELĂȚIUNEA JURIDICĂ 349 

sunt ştiinţifice, nu pot fi călcate de legiuitor, pen- 
trucă legiuitorul poate să poruncească, cevă, activi- 

tăţei omenești, dar nu poate să schimbe natura 

lucrurilor. Întâlnim de multe ori, în cursul cerce- 

tărei dreptului, încercări, pe care legiuitorul le 

face greşit de a da asemenea definiţiuni ştiinţi- 
fice. In cazul acesta, deși sunt trecute în lege, ele 

având pur și simplu un caracter de definiţiune 

științifică greșită, nu corespund realităţei. 

Să luăm un exemplu, spre a ne da seama în 
ce consistă astfel de principii ştiinţifice. Se ştie 

că actele juridice pot fi făcute .cu anume modali- 

tăi, printre care sunt de remarcat: termenul şi 

condițiunea. Termenul este un eveniment ceri 

viitor; condiţiunea, este un eveniment incert viitor, 

care, dacă se realizează, produce anumite efecte 

juridice. Iată elementele unei descrieri ştiinţifice 

a termenului şi a condițiunei. In zadar ar decretă, 

un legiuitor altfel; el nu poate schimbă un adevăr. 
Nu putem tot astfel să concepem un act de vân- 

zare, fără un obiect care se vinde şi fără preţ. 
Dacă nu ar există preţul în fapt, ori cât actul ar 
Îi calificat ca act de vânzare, nu va fi act de vân- 

zare; va puteă fi o donaţiune, un act de schimb, 

car act de vânzare propriu zis nu poate fi. 
Am arătat cu alt prilej în ce consistă proprie- 

tatea, colectivă, care este cu totul altceva de cât 

proprietatea indiviză. In definiţiunile, care se dau, 

se constată în ce consistă fiecare; ori cât am încer- 

că să numim colectivă, o proprietate care în rea-
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litate a fost constituită ca individuală, de ex. indi- 

viză, ea nu încetează de a fi individuală. Una este 

situaţiunea a, doi coproprietari asupra unui imobil 

în care fiecare poate să dispună de partea lui indi- 

viză şi alta este de pildă situaţiunea noastră faţă de 

proprietatea colectivă, pe care o avem asupra, stră- 

zei. 

Cum se explică această formă indicativă? 

Jhering nu încearcă mai departe o înţelegere 

mai adâncită. 

Ajungem însă la ea, dacă ne gândim la analiza 

relaţiunei juridice, pe care am făcut-o. 

Am spus, întradevăr, că relațiunea juridică 

este o apreciere aplicată, unui fapt de conduită al 

unor persoane în societate. Aprecierea, este impe- 

rativă, este un comandament, dar ea se aplică unui 

fapt și variază după cum variază și faptul, fie că 

este vorba de un fapt material, fie că este vorba 

de intenţiunea părților, când au procedat la o ac- 

țiune. | Să 

Toate definiţiunile indicative din drept, nu sunt 

în realitate de cât constatarea acestor fapte, care 

corespund aprecierilor și din care nasc aprecierile 

juridice, dar cari nu se confundă cu ele; de aceea au 

o formă indicativă. 

Când zicem, de pildă, că termenul este un eve- 

niment cert; viitor, de care depind anumite efecte 

juridice spre deosebire de condiţiune, care este un 

eveniment incert, noi constatăm în fapt, şi anume ' 

care a fost intenţiunea părţilor atunci când au vorbit
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de termen şi de condiţiune; nu facem altcevă de cât 

o pură constatare a unei intențiuni. Dacă o obliga- 

țiune s'a născut en modalitatea, ca să nu producă 

efecte de cât la un anumit termen, aceasta în- 
seamnă, că în intențiunea părţei a fost ca ea, să 
depindă de un eveniment cert, care se va întâmplă 
în viitor, Tot asemenea condiţiunea, în intenţiunea, 

Părților, a fost un eveniment incert, de care de: 
pinde realizarea, efectelor juridice, de care este 
vorba. - 

Tot asemenek, în toate exempleld date. Când 
printr'un contract se înstitue un uzufruct asupra 
unui imobil, trebue să vedem care a fost inten- 
iunea părților, să constatăm, că. intenţiunea cu- 
prinsă, este ceeace legea numeşte un uzufruet. În 
contractele de vânzare, dacă preţul s'a stabiliţ şi 
este vorba de un lucru care se dă în schimbul 
acelui preţ, zicem că avem un contract de vânzare; 
după ce am constatat aceasta, legea în mod irnpe- 
rativ adaogă anumite consecinţe juridice dar dacă 
bu se constată, atunoi consecinţele juridice sunt 
altele. 

Prin urmare aceste definiţiuni ştiinţifice — cum 
le numește Jhering —- cari au o foarte mare impor- 
tanță în drept, nu sunt de cât generalizarea unor 
situaţiuni de fapt, generalizare, care, evident, nu se 
poate face de cât prin observarea, atentă a, faptelor 
Și prin analiza lor și ca, atare încă odată vedem. 
cum întreg dreptul nu este decât o ştiinţă, de obser- 
vaţie,
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Comandamentele, reprezentând celălalt element 
din orice relaţiune juridică, cel de apreciere, la rân- 
dul lor, ca şi orice cunoștințe ştiinţifice se sistema- 
tizează între ele, prin coordonare și subordonare, se 
dedue astfel unele din celelalte prin raţionament Şi 
ca altare se înrudese între ele într'o formă cât mai 
generală. 

Astfel găsim în drept două serii de legi, de 
generalizări, unele care sunt generalizări de fapt, 
şi altele, care sunt; încercări de sinteză ale coman- 
damentelor respective. 

Numai acestea din urmă constituese normele de 
drept obiectiv. 

Și dintrun punct de vedere şi din celălalt, tre- 
bue să pornim însă dela cazuri concrete, dela ac- 
țiunile fiecăreia din persoanele din societate, pen- 
tru ca prin observaţiunea atentă a faptelor şi a 
aprecierilor exacte cari li se aplică, să degajăm 
pe de o parte pe cale raţională o sistemă a impe- 
rativelor, a normelor de drept obiectiv, iar pe de 
altă parte a acelor legi științifice, corespunzătoare 
faptelor concrete, de care vorbeşte Jhering. 

c) Relaţiunea între dreptul subiectiv şi dreptul obiectiv 

Relaţiunea între dreptul subiectiv şi dreptul 
obiectiv a dat naștere la importante discuţiuni între 
oamenii de drept. Problema însă se poate, credem, rezolvă prin aplicarea considerațiunilor expuse până acum.  
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La prima vedere amtorii, şi în special reprezen- 
tanții acelei Willens-theorie, din prima jumătate 
a veacului al XIX-lea, din Germania, au socotit, 
că primordia] este dreptul subiectiv. Fără un drept 
al cuiva faţă de alteinevă, nu putem înţelege sxi- 
stenţa normei. Norma nu face decât să constate drep- 
turile părților şi prin urmare norma, dreptul obiec- 
tiv, se degajează din dreptul subiectiv. Nu poate 
există norma, de ex., care comandă, respectul con- 
venţiunilor, dacă nu există convenţiuni individuale, 
ca, urmare a cărora părţile au fiecare câte un drept 
subiectiv la, acel respect. Este o mare parte de ade- 
văr în această enunțare, după cum vom vedea 
îndată, | 

O nouă școală, reprezentată în Germania prin 
Jelinek, iar în Franţa, sub o altă formă prin Du- 
guit, declară, că esenţialul este dreptul obiectiv. 
și nu dreptul subiectiv. 

Jellinek constată, că nu am puteă aveă un drept, 

dacă nu ar există o mormă. Nu pot aveă dreptul 
de a nu fi asasinat de cinevă, dacă nu ar existi, 
norma, că nimeni nu are dreptul să asasineze. 
Dreptul subiectiv derivă în felul acesta dintr'o 
normă, iar nu norma din dreptul subiectiv. 

Duguit merge mai departe şi contestă chiar și 
existența, dreptului subiectiv. Pentru el nu există 

decât dreptul obiectiv, adică regula de conduită. 

Aceasta însă pentru el nu este regulă de drept po- 

zitiv, ci este o regulă superioară, şi în această di- 
recţiune este de acord aproape cu toţi autorii mari 

2955 — Biblioteca Universitară, — VII, — 23
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- francezi de drept public. Duguit, Jeze, Hauriou şi 

alții, vorbese astfel de o superlegalitate, de un 

concept de ordine, care comandă în drept chiar 

legilor. Dacă legile nu sunt conforme cu această 

superlegalitate, sunt injuste, trebue schimbate și 
uneori chiar nu trebue să fie aplicate. 

Acest concept de ordine şi superlegalitate, după 

Duguit, derivă din ideia de solidaritate socială. El 

constată, că între oameni în societate există ca un 

fapt solidaritatea, că tot ceeace suntem datorăm 

societăţii, adică activităţii celorlalţi. Din acest fapt 

ar derivă obligaţiunile noastre esenţiale, cari apar 

sub formă de norme. Aceste norme constituesc, după 

el dreptul obiectiv, tocmai pentrucă rezultă din 

faptul solidarităţii sociale, care se constată în mod 

obiectiv. | 

Se pune astfel sub altă formă ideia creştină şi 

în general ideia morală. Altruismul prezentat sub 

forma, aceasta, încearcă să se întemeieze pe faptul 

sociologie al solidarităţii. 

Pentru Duguii există aşă dar numai drept obiec- 

liv, există numai norme, regule cari derivă din 

faptul solidarităţii. Aceste norme sunt generale și 

numai întrucât ne conformăm lor, ne-am îndeplinit 

datoria. E] contestă astfel că ar exista, vreun drept 

individual, subiectiv, şi face aplicaţiunea concep- 
țiunei sale la, Stat, căruia, după ce îi contestă per- 

sonalitatea, ajunge ca o consecință să-i conteste și 

orice drept subiectiv. Lui Duguiţ i se pare că ideia 

de drept subiectiv este o ideie, cum îi zice el
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metafizică, care trebue eliminată. din ştiinţa po- 
zitivă; acestei idei nu 1-ar corespunde nimic real, 
cum corespunde normei obiective faptul real al 
solidarității sociale. 

Dugait porneşte însă dintr'un punct de vedere 
„8reşit, după cum am arătat, anume că el nu vrea 
să ia în considerațiune de cât ceeace se poate con- 
stată prin simţurile externe, conform concepţiunei 
pozitiviste a lui Auguste Comte. El pornește astfel 
dela solidaritatea, socială, pentrucă se poate con- 
stată în afară prin observaţiuni concrete. Dar nu 
ține seamă, că dreptul are două especte, că orice 
telațiune juridică cuprinde și o apreciere raţională, 
care se aplică faptului social. EI ia numai faptul 
Social în considerare, uitând că există și această 
a doua faţă, specifică, a fenomenului juridic, apre- 
cierea raţională de drept. | 

Socotim, că Duguit greşeşte, atunci când contestă 
existența unui drept individual. Acest drept indi- 
vidual, dreptul subiectiv, există şi el. In realitate 
Duguit, care se crede pozitivist, întrebuinţează, toată, 
ideologia, clasică a, dreptului. Căci, din faptul po- 
zitiv al solidarităţii sociale, el deduce, printr'un salt 
în lumea, raţională, ideia, unei obligaţiuni 1). Indată 
însă ce am afirmat o obligaţiune, afirmăm tot cor- 
tegiul de idei raţionale pe care-l cuprinde ?). Tot ARI | 

1) Gâny, Les bases fondamentales du droit civil en face 
des thtories de L. Duguit (Bev. trim. de dr. civil, No. 4, 
1929, 

2 II-,
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astfel ideia de obligațiune fără un drept corespun- 

zător este, precum am spus-o, o absurditate logică. 

Pe de altă parte, chiar ideia de drept şi de obliga- 
ţiune nu poate fi scoasă prin abstracţie din pura 

observaţiune a faptelor sociale, ci numai pe calea 

unei aprecieri raţionale, care în mod particular se 
aplică fiecărei relaţiuni sociale, 

Din această discuţiune, credem că se poate trage 

o concluziune, anume că şi o şcoală şi cealaltă, şi 

aceea care a susţinut prioritatea dreptului subiectiv 
şi aceea care a, susținut prioritatea dreptului obiec- 

tiv, au dreptate, pentrucă cele două aspecte ale 
dreptului sunt două feţe concomitente ale aceleiaşi 
realități logice şi nu se poate, spune de una din 
aceste feţe, că este fundamentul celeilalte. 

Ca să înţelegem această afirmaţiune, nu avem 
de cât să ne amintim toate desvoltările dejă făcute. 

Am arătat, într'adevăr că aprecierea care constitue 

relaţiunea juridică se aplică faptelor şi are un ca- 

racter raţional; nu este o simplă impresiune su- 

hiectivă, ci este un element cu caracter logic. 

Dar caracteristica elementului rațional este gene- 

ralizarea. In orice element raţional stă în germene 
generalizarea. Când concep un pătrat şi îmi dau 
seama, de el, în realitate am definit pătratul în ge- 

neral. Când concep un patrulater oare care şi-mi dau 
seama, ce este, prin aceasta am definit patrulaterul 

în general. Tot asemenea în relaţiunea juridică, când 

am înţeles, că cineva are un drept, printr'aceasta 

chiar am şi pus o normă de drept. Când am sta-
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bilit, că împrumutătorul are dreptul la suma de 
bani. împrumutată, printi'aceasta chiar, prin ope- 
rația, logică, pe care am făcut-o, am şi pus norma 
obiectivă, că, atunci când cinevă promite, trebue să 
întoarcă suma, de bani. Este evident, că de aceea 
creditorul are aci un drept, pentrucă există o nor- 
mă implicită, cuprinsă în cazul lui individual; alt- 
fel ar fi o favoare, contrară dreptului. De ase- 
menea nici norma nu ar puteă să existe, dacă 
în vre-un caz concret; oarecare ar fi desființată. £ 

Ca urmare putem să o degajăm din cazuri concrete, ; 
adică din drepturile subiective. 

Dreptul subiectiv şi dreptul obiectiv sunt aşă 

dar două feţe logice ale unei şi aceleiași realităţi şi 
nu se poate vorbi de o prioritate a unuia din aceste 

aspecte faţă de celălalt. Problema care s'a pus ast- 
fel este o problemă, artificială. 

Concepţiunile. logice de drept, cari „se mani- 
festă astfel, după cum privim din punctul de ve- 
dere al individului sau din punctul de vedere 

al generalizării, fie sub formă de drept subiectiv 
fie de drept obiectiv, se manifestă în viaţa con- 

cretă de toate zilele prin ceeace numim acte juridice, 
fără de care ele ar fi simple concepţiuni ale spiri- 
tului, sau, mai bine zis, fără care nu ar aveă nici 
un înţeles. Căci numai din acte nasc drepturile per- 

soanelor şi orice normă obiectivă se referă la efec- 
tele unor asemenea acte. 

 



E. FAPTELE ŞI DREPTUL: EVOLUȚIUNEA 
DREPTULUI 

1. Faptele şi dreptul 

Putem trece la concluziunea, generală a marelui 

capitol care tratează despre relaţiunea, juridică în 

genere, arătând relaţiunea între elementul raţional 
al dreptului, aşă cum l-am descris, și elementele de 

fapt. 

Nu a fost desvoltare făcută, în care să nu afir- 

măm, că dreptul are două aspecte, unul rațional 

— cel de apreciere — și unul de fapt căruia apre- 
cierea, trebue să se aplice întocmai *). 

Prin urmare, dreptul porneşte dela fapte, dela 

  

1) „Tout rapport juridigue“, scrie Gâny, „presente ă ap- 
„precier deux ordres de notions de nature essentiellement 
„differente: d'un c6t8 le fait, qui donne lieu ă l'application 
„d'une râgle; d'autre part. cette regle de droit elle-m&me, en- 
„visagte en soi et dans son application au fait“ (ME. din- 

terp. No. 118). Tot asemenea Savigny: „Tout rapport de droit 
„se compose de deux 6l&ments: 1% une matitre donne, c'est- 
ă-dire la relation elle-mâme; 2% Vidâe de droit qui rtglo 
„cette relation. Le premier peut âtre considere comme Pel6- 

„ment matâriel du rapport du droit, comme un simple fait; 
„le second comme l'&l&ment plastique, celui qui ennoblit le 
„fait et lui impose la forme du droit“ (Traîle de droit ro- 
main, ed. 2, 1885, vol. 1, pg. 333—324).
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cazuri particulare, dela observarea, relaţiunei so- 
ciale; a concepe dreptul în afară de observaţia re- 
laţiunilor sociale este o absurditate, după cum 
absurditate este să concepem, că ar puteă să 
existe instituţiuni universale, cari în mod nece- 
sar se aplică la, toate societăţile în orice timp. A- 
precierea juridică nu există de sine stătătoare, ci 
se aplică în mod exact; şi în mod individual fie- 
cărei acţiuni a, noastre în parte şi prin urmare, 
cum variază acţiunile noastre şi răsunetul lor în 
societate, cum variază, intenţiunile noastre, așă va- 
Tiază şi aprecierile juridice. 'Toate instituțiunile ju- 
ridice se trag în ultimă analiză din aceste apre- 
cieri juridice individuale. 

Relaţiunea juridică nu poate aveă nici un fel 
de semnificaţiune, nu poate nici chiar să existe 
— aceasta, nu trebue să o uităm nici o clipă — 
fără un fapt la, care se raportă. şi după care se mo- 
delează, întocmai. 

In cazul unui furt, spre ex., se constată un 
fapt, că cineva a sustras un lucru dela alteineva. 
ldeia însă că faptul e condamnabil, că este 
un furt, se suprapune acestui fapt constatat, ca o 
apreciere raţională, precum am arăţat de atâtea 
ori. Dar nu am puteă înţelege nici cel puţin exis- 
tența unei asemenea aprecieri raţionale, dacă nu 
ar există, faptul. Nu ar puteă fi vorba de un furt, 
dacă nimeni nu a luat nici un lucru dela altul, 

Relaţiunea juridică nu se poate astfel aplică 
de cât unor relaţiuni între indivizi, pe cari le
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constatăm. Aceste fapte, fiind relaţiuni între per 

soane, se numesc în mod obicinuit, fapte sociale, 

Toate legăturile sociale, pe care le au persoă 

nele între ele, au în afară de partea lor de con- 

statare și un aspect juridic de apreciere. Nu există 
constatare a unei relaţiuni sociale, care să nu aibă 

un corespondent paralel în drept, o apreciere care 

se poate face asupra ei; căci orice mişcare a nOa- 

stră în societate este sau permisă de drept sau în- 

terzisă. Prin urmare orice fapt social, orice miș- 
care, care se face de o persoană în societate, în 
contact cu alte persoane, are o apreciere juridică 

corespondentă. Insă această relaţiune nu poate să 
aibă sens, nici nu poate să existe, fără faptul că- 

ruia i se aplică. 

De aci rezultă că spre a cunoaşte relaţiunile 

juridice, prima, condiţiune indispensabilă ori cărei 

ştiinţe sistematice a dreptului, este cunoştinţa fap- 

telor. Cum vom puteă şti, dacă cineva este sau nu 

vinovat de furt, înainte de a ști ce a făcut? Cuno- 

ştința faptelor concrete este astfel la baza dreptu- 

lui). 

Multă vreme în teoriile generale care s'au emis 

asupra, dreptului, s'a comis în privinţa aceasta, o 

eroare, alterându-se înțelesul importanţei rațior 

nale a ideei de justiţie; s'a socotit că s'ar puteă 
trage din aceasta din urmă fără cunoştinţa fapte- 

lor concluziuni de aşă fel în cât să se poată sta- 

  

1) L-1-2 şi 6; II-III-A-L; III-A şi 2; III-II-A-2.
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bili în mod „apriori“, adică fără observare ex: 
ternă a faptelor sociale, legi şi chiar legi uni- 
versale. Şcoala dreptului natural a crezut, că prin 
rațiune se pot formulă legi universale pentru toate 
timpurile şi pentru toate locurile *). 

Aceasta este imposibil. Nu există dispoziţiuni 
de legi generale, care să se aplice în mod necesar 
Hretutindeni, fără observarea concretă a împreju-, 
rărilor fiecărei societăți, Fiecare societate își are 
faptele ei împrejurările ei speciale, mentalitatea «ei, 
istoria ei, ca atare fiecare societate își are legis- 
laţia ei proprie 2). 

După cum într'o relaţiune din cele mai simple 
de drept, cum ar fi cazul pe care. l-am dat ca 
exemplu, în care un individ îşi însușeşte pe nedrept 
sub formă de furt lucrul altuia, aprecierea, va- 
riază după atâtea împrejurări delicate de fapt, 
tot asemenea există o serie de împrejurări parti- 
culare mult mai complexe în fiecare societate, 
care determină instituţiunile juridice. Intocmai 
după cum în cazul acesta, concret aprecierea, ju- 
ridică depinde de starea, de fapt, tot asemenea şi 
legislaţiunile generale variază după situaţiunile, 
raporturile sociale și mentalităţile specifice ale 
fiecărei societăţi. 

De aceea nu există legi universale, nu există 
instituţiuni universale; există instituţiuni şi lega 
numai pentru un popor dat. Chiar atunci când 

1) I-1-2. Comp. Esmein, Elementa de droit Constitutionnel. 
2) Duguit, Traită de droit constitutionnel (vol. I și 10).
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un popor adoptă dispoziţiuni de lege, din alte 
țări, cum am făcut noi în mare parte cu legisla- 

ţia franceză şi uneori cu cea, italiană, sau belgiană 
chiar în cazul acesta, aplicarea legei, realizarea ei 

de toate zilele, se face totdeauna cu nuanţa spe- 
cifică a poporului respectiv. 

Constituţiunea noastră, spre pildă, a fost luată 
aproape întocmai după constituţia belgiană, Dar 
aceasta nu împiedecă dreptul nostru constituţio- 
na] să fie altul de cât cel belgian. Acei cari afir- 
mă, că principiile mari, parlamentarismul, demo- 
craţia, se pot aplică întocmai la fel la toate po- 
poarele, nu înțeleg rostul noţiunei de drept. Ei 

fac aceeaşi greșeală, pe care o făceau autorii şco- 
lii de drept natural, socotind, că o aceeaşi insti- 

tuţiune se poate decretă pe cale raţională, pen- 
tru toate popoarele, oricare ar fi împrejurările lor 

de fapt, | 

Tot asemenea când se vorbeşte astăzi de fas: 

cism sau bolşevisim se poate răspunde totdeauna 

ia încercările de a le introduce într'o altă ţară,= 

că fascismul este un fenomen italian, după cum 

bolşevismul este un fenomen rusesc, şi prin ur- 
mare, dacă se încearcă aplicarea, lor în alte ţări, 
iau alte aspecte caracteristice. Nici un fenomen de 
drept nu poate să existe de cât în raport cu situa- 
tiunea socială respectivă, cu situaţiunea de fapt 
a societăței la care se aplică. 

Conecluziunea generală a acestei observaţiuni 
este că greşit se susţine uneori, că dreptul se poate
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studiă şi constitui prin dedueţiuni raţionale. Drep- 

tul este o știință de observaţie înainte de toate. 

Pe observaţiuni își întemeiază întreaga lui des- 
voltare, Constatările lui trebue să pornească dela, 

observaţiuni conerete. 

Din multitudinea de observaţiuni concrete care 

se fac în felul acesta, se degajează încetul cu în- 
cetul, prin imducţiune şi deci prin abstracţiune, 
ca în orice ştiinţă, legile care îl constituese în 
urmă ca știință *). Ele de multe ori ni se par așă 
de evidente, în cât am crede, că le-a construit 

rățiunea, când în realitate sunt rezultatul unei 
lungi evolufiuni şi und. profunde obsarvaţiuni 
continue, indefinit de multiple, a faptelor de toate 
zilele. 

Istoria dreptului dovedeşte cu prisosinţă acest 
adevăr, Noţiuni, care nouă ni se par elementare 
şi dela sine înţelese, cum este spre pildă aceea a 
valorii consensuale :a tontractelor, iezultă prin- 
tro lungă, evoluţiune, din nevoile specifice ale so- 
cietăţei 2), 

Am arătat în partea, întâia a acestei Inorări 
cum încetul cu încetul s'a formulat acest princi- 
piu caracteristic şi abiă târziu sa degajat din ne- 
voile practice, adică prin observaţiunile de toate 
zilele ale relaţiunilor juridice, ideia valorii efec- 
tive a contractelor prin simplu consimţimânt, 

  

1) LII-I-D-13- b, în fine. 
2) TI-III-B-i.
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Ori de câte ori se studiază legislaţia popoare- 
lor primitive, se vede jleosebirea între încercă 
rile acelor legislaţiuni şi formele așă de complexe, 

deşi ni se par ași, de simple, pe care le găsim as- 

tăzi în legislaţia noastră. 

Toate principiile de drept sunt rezultatele unor 
observaţiuni continue și mecesare ale nevoilor so- 

cietăței şi nici unul din aceste principii nu este 

numai rezultatul speculațiunei abstracte. 

Observăm așă dar în relaţiunea, juridică. două 
elemente: un element de fapt și un element ra- 

țional, care se aplică, acestui element de fapt. Am 
studiat până acum numai elementul raţional, încer- 

când să deseriem ideile multiple care se cuprind în 
el, fiecare cu caracterele sale esenţiale. 

Elementul de fapt variază mereu dintr'un mo- 
ment în altul; întoomai după cum nu există doi 

indivizi cari să aibe exact aceeaşi figură, întoc- 

mai după cum nu există două frunze în lumea acea- 

sta care să aibă o formă identică, tot astfel și 

încă mai puţin nu pot există două relaţinni de 
fapi, care în toată complexitatea, lor să fie inden- 

tice. Identitatea, este un concept pur matematic, 

este un concept pur ideal, care nu se actualizează 

în realitate. Intocmai cum în realitate nu vom 

găsi niciodată două cercuri perfecte identice, cum 
le concepe matematica, ci le vom găsi totdeauna 
sub forma unor figuri specifice, mai mult sau mai 
puţin regulate, tot asemenea nu vom află nici o-



RELAȚIUNEA JURIDICĂ 365 

dată în realitatea de fapt identitatea a două fe- 
nomene sociale 1), 

De aci rezultă, că atunci când legislaţia, sta- 
bilește anumite drepturi, nu poate să le stabi- 
lească de cât în râport cu situaţiunea de fapt. 

Atunci când prin urmare situaţiunea de fapt 
depășește cadrul legislaţiunei existente şi vine 
în conflict cu ea, nevoile silese legile să se schim- 
be, fie pe cale legislativă, fie pe alte căi, de ex. 
pe căi jurisprudenţiale de interpretare sau de com- 
pletare ?). | 

Intregul drept roman este exemplul interesant 
al unei legislaţiuni primitive, în special pentru 
legislațiumea, civilă romană, care s'a schimbat; în- 
cetul cu încetul pe cale pretoriană, după cum se 
știe, din cauza nevoilor şi noilor împrejurări ale 
societăţei. 

Tot astfel legile nu stau fixe, deși litera lor 
rămâne aceiaşi. Legile se aplică întrun fel sau 
întaltul după împrejurările de fapt şi se poate 
Yorbi în felul acesta de o viaţă a legilor, deşi 
textele au rămas aceleaşi *). 

Codul Napoleon cum se aplică astăzi este în 
multe privinţe altul, de cât acela care se aplică 

acum 100 ani; cum se aplică la noi este în multe 
privințe altul de cât în Franţa. Noile nevoi ale 

societăţilor moderne, nevoi muncitoreşti, de coo- 

1) II-I-D-10. 
2) Geny, Methode d'interpretation. Comp. I-II. 

3) Contra:: Gâny, Methode d'interpretation (No. 91). 
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peraţiune, nevoi comerciale şi industriale, au fă- 

cut să se spargă cadrele legilor vechi, să mijească 

noui concepte care încearcă să se aplice chiar în 

cadrul dispoziţiunilor legislaţiunilor existente de 

mai multă vreme; o instituțiune care pare defi- 

nitiv admisă, cum este spre pildă dreptul de pro- 

prietate sub forma sa absolută, s'a dovedit că este 

drept relativ, ca toate drepturile. | 
Relativitatea drepturilor derivă din faptul, că 

aprecierea juridică nu se poate concepe de cât în 
raport cu relaţiunea socială, aşă cum se prezentă 
în fapt la un moment dat. Prin urmare când rela- 

țiunea se schimbă și intervin fapte noui, iostitu- 

iunea, juridică trebue să se adapteze faptelor noui, 
pentrucă altminteri face explozie *). 

Nu există instituţiune, care să nu varieze în 

felul acesta în raport cu faptele noui, cari se ivesc, 
în raport cu evoluţiunea, socieţăţei respective.. 

Dar aceasta nu însemnează, că în fiecare rela- 

țiune concretă dintre indivizi nu există o parte 

raţională. Aflăm din contra două serii de elemente 

raționale. 

Cel dintâiu stă în partea da cunoștință. Trebue 

întâiu să cunoaștem relaţiunea de fapt spre a pu- 
teă în urmă degajă concluziunile juridice. După 

cum constatăm orice fenomen al ştiinţelor despre 

natura, externă prin mijlocirea unui întreg aparat 

ştiinţific, tot aşă trebue să aplicăm şi în drept 
  

1) Maxime Leroy, Lu loi (1908).
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faptelor sociale rigoa.rea, logicei ştiinţifice, pentru 
a le cunoaște în mod cât mai precis şi a puteă de- 
gajă apoi concluziuni, 

AI doilea element raţional este acel juridic pro- 
priu zis, aprecierea caracteristic juridică, luată în 
sine, și făcând abstracţie de faptele la care se 
aplică, Ea se reduce la un element pur raţional. 

Când zicem astfel, într'o relaţiune care a înter- 
venit în fapt între A şi B, că A vu a avuţ drep- 
tate, am adăugat peste constatarea, de fapt că Aa 
făcut cevă, şi un element de apreciere, rațională, 
când am enunțat, că nu are dreptate, | 

Ideia de dreptate derivă din însăşi cuprin- 
Sul rațional al ideii de raport juridice. Ideia 
de justiţie nu are un cuprins real, întocmai după 
cum ideia unei forme geometrice nu. are în 
sine un cuprins real. O formă, de volum, un; 
cub, o sferă este o formă abstractă, care nu 
are cuprins real, care se aplică în cutare sau 
cutare caz, şi acolo doar este concretă; dar forma 
în sine aşă cum o concepe geometria, este ireală, 
Dovada că este ideală, este că e perfectă şi în re- 
alitatea, faptelor niciodată, nu vom găsi o sferă san un cub perfect. 

Tot asemenea ideia, de justiție, întocmai ca, for. 
mele geometrice, este o formă ideală şi deci vidă, 
de cuprins. Intocmai cum se concepe în matema- tică ideia seriei infinite a numerilor, care niciodaţă 
nu se realizează, sau ideia punctului sau liniei 
matematice, tot asemenea, trebue, să, concepem și
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ideia de justiţe, ca o formă ideală fără cuprins 

real +). 

Această idee a fost pusă în lumină mai ales de 
autori recenți, continuatori ai gândirei lui Imma- 

nuel Kant, cum este: marele cugetător german, 

Stammler, care a emis o întreagă teorie asupra îdeei 

de drept cu conţinul variabil *). 

Ideia de drept este astfel fixă, eternă, 

imuabilă, fiind pur raţională, dar conţinutul 
ei este. variabil. Ideia de justiție nu cu- 
prinde în sine un ideal realizabil în mod 

exact. Când încercăm o aplicare a conceptului ideal 
de justiţie, îndată nu mai suntem pe planul ideal 

al absolutului, ci am, trecut pe planul relativ, pen- 

trucă atunci îndată am gândit la o relaţiune de 
fapt, şi am aplicat ideia la anumite situaţiuni de 

tapt. Ideia de justiţie rămâne în mintea noastră 

numai ca o directivă de gândire. 

Ea ne serveşte însă, ca să aplicăm în fiecare caz 

concret o apreciere juridică. Dacă nu am concepe-o, 

ori care ar fi cuprinsul ei, nu am puteă să afirmăm, 

că în cutare caz concret este vorba de un caz 

drept sau nedrept. 

Prin urmare ideia de justiţie în concepția a- 

ceasta, care este cea mai de seamă din câte sau 

emis în timpurile din urmă asupra dreptului; este 

o idee fără cuprins, este o pură formă, întoemai 
după cum pură formă este fiecare din concepţiunile 

  

d) III-I-D-12, 
2) IV-V-3.
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geometrice, a veprezentă numai o directivă de 
gândire. In tocmai după cum seria infinită a 
numerilor reprezentă, o simplă directivă de gândire, care niciodată nu se poate realiză, dar spre care 
tindem mereu, tot asemenea știința, dreptului caută, 
să realizeze cât mai mu dreptatea, ştiind bine, că niciodată idealul nu se va înfăptui. 

Idealul este un concept raţional absolut, iar reali. 
zarea lui este totdeauna, relativă, pentrucă depinde de faptele şi conștiința pe care o avem la un mo- 
ment dat de el. 

Dacă aceasta, este adevărat, atunci dreptul, adică 
în fond aprecierea dacă o faptă a unei persoane 
este dreaptă sau nu, este o operaţie raţională, 

Noi avem fel de fel de cunoştinţe în noi; im- 
presiunea afectivă, ceeace ne place nouă, este pur 
personală, nu se poate discută. Ştiinţa însă nu pro- 
cede cu asemenea, metode, ştiinţa, se referă la rea- 
lităţi care se pot transmite. In știință constatăm 
lucrurile aşă cum se prezentă, și ea dă posibili- 
tatea unui control prin discuţie raţională. Există 
într'adevăr între oameni cevă, comun, rațiunea, prin 
mijlocul căreia, se pot înţelege în această privinţă. 

Tot ași şi dreptul, întrucât este o ştiinţă, nu 
este o simplă adunare de aprecieri arbitratre su- 
biective, ci pornind dela anumite constațări de rela- 
fiuni sociale, le aplică aprecieri juridice, care sunt 
râţionale şi obiective"). 

  

1) II7-1-D-12. 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII — 23
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Dacă un obiect aparținând lui A, este luat de 

B, fără nici un drept, fără să fi intervenit nimic 

care să justifice actul acesta, dacă aceste fapte sunt 
riguros constatate, nu este posibil să tragem de aci 

altă concluziune de cât că trebue să se, restitue lu- 

crul furat. Dacă A, ucide pe B, tot aşă prin hipoteză, 
în mod ilegitim, nu putem spune că a făcut bine. 

Totuşi relaţiunile juridice sunt așă de complexe *), 

în cât de multe ori se pare, că aprecierea este ar- 
bitrară; dar aceasta e datorită faptului, că analiza 
nu a fost bine făcută, după cum în știință de multe 
ori putem face, hipoteze greșite; rămâne ca acele hi- 

poteze să fie controlate, puse la punct și înlocuite. În 

drept e mai uşor de a face greșeli, pentru că în 

drept nu aflăm încă metode strict științifice ca 

să putem constată în mod exact, un fapt social: so- 

ciologia e abiă la începutul ei ca ştiinţă. 
Din cele expuse reese, că nici o apreciere juri- 

dică nu se poate face fără cunoștința perfectă a 
faptelor. Când se cunose în mod precis toate 
amănuntele faptelor, care constituese o relaţiune 

socială, în acel moment relaţiunea juridică se de- 

sajează dela sine în mod normal. 
Dreptul este în felul acesta o ştiinţă raţională, 

care începe prin constatarea faptelor. Faptul con- 

cret în drept este constatarea unei relațiuni sociale 

şi a aprecierei juridice care i se aplică. Din com- 

binarea, acestor relaţiuni, din complectarea lor, din 

  

1) III-I-D-10.
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analiza lor cât: mai amănunţită, se ajunge la, gene- 
ralizări tot mai înalte, întocmai după cum în ştiin- 
vele despre natura externă, procedăm observând fap- 
tele comparându-le şi încercând din ele generalizări, 
pe care le numim legi ştiinţifice. 

Intocmai după cum s'ar puteă foarte bine ca 
area majoritate a, oamenilor să nu înțeleagă un 
adevăr şi totuşi el să existe, tot, asemenea şi în drept 
Sar puteă foarte bine ca foarte puţină lume să 
înţeleagă un adevăr și totuși el să existe. Dacă însă, 
şi aceasta e caracteristica raţionalităţei unei dis- 
cipline, punem hipoteza, că mintea aceluia cu care 
discutăm a ajuns la, suficientă perfecţiune, în cât să 
înţeleagă ceeace spunem, conciuziunile și aprecie- 
rile juridice pe care le face, trebue să fie aceleaşi ca 
ale noastre. 

In acest sens, dreptul este o ştiinţă, în primul 
rând o ştiinţă inductivă de observaţie, întocmai ca 
ştiinţele despre natură externă. | 

Ca, coneluziune generală a, acestei analize putem 
ajunge a face mai cu preciziune deosebirea, între 
sociologie şi drept. 

Se spune anume că dreptul este o ştiinţă socio- 
logică. Aceasta e profund adevărat, în sensul că 
sociologia. şi toate ştiinţele sociale se află la baza 
dreptului. 

Dreptul studiind relaţiunile sociale adică rela- 
(iunile între oameni, porneşte dela o primă cuno- 
Stinţă, care este cunoştinţa sociologică lato sensu.
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Dar dreptul nu se confundă cu sociologia, drep- 
tul este altceva, pentrucă pornind dela, aceste ob- 
servaţiuni concrele, are caracteristic tocmai apre- 
cierea, juridică, cuprinsă în relaţiunea, de drept, pe 
care am analizat-o şi care nu este studiată de socio- 
logie de cât ca un fapt care nu se discută; dreptul 
prin esenţa lui o discută, pentrucă menirea lui e 
să o fundeze în mod raţional. 

Sociologia poate, şi aceasta e foarte interesant 
pentru drept, să constate care sunt aprecierile care 

se fac de o societate la un moment dat, Se studiază 
în felul acesta, instituţiunile soeietăţei, instituţiu- 
nile juridice şi evoluţia lor. Acest studiu sociologie 
este foarte instructiv întrucât se constată ceeace 

este dat. 

" Dreptul are însă altă misiune, nu aceea de a 

constata, aceea ce este, ci de a degajă ce este drept. 

Dreptul caută să aplice şi eventual să perfecţioneze 
instituţiunile în așă fel în cât justiţia să se rea- 

lizeze cât mai desăvârşit. Aceasta nu este şi nu 

poate fi misiunea sociologiei. 

Constatarea sociologică constitue condițiunea 

preliminară a studiului dreptului, dar nu este în- 

suşi esenţa acestui studiu. 

Studiul dreptului caută să descopere în fiecare 

Telaţiune individuală ce este drept şi ce nu este 

drept având în vedere atât conflictele de interese 
individuale, cât şi interesele mari ale societăţei, în 
care se produc.
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Dreptul porneşte astfel în orice caz dela cazuri concrete dela relaţiunile dintre oameni. | 
Toţi indivizii unei societăți ca persoane, au re- laţiuni între ei; fiecare gest în viața lor în so- cietate implică o relațiune cu ceilalți membrii; fie- care din aceste gesturi comportă o calificare dacă e drept sau nu ; rațiunea fiecăruia dintre noi 

aplică o calificare fiecărei fapte; ea provoacă, 
discuțiuni între noi, dacă a fost dreaptă sau ne- dreaptă, chiar fără să ne gândim la dreptul 
pozitiv, 

- 
Kaut observă cu foarte mult cuvânt, că majo- ritatea discuţiunilor între oameni se agită în jurul 

ideei de a şti dacă faptele lor sunt drepte sau mo- 
Tale. Aşă se petrece de obiceiu când judecăm fap- 
tele altora; ce facem atunci altceva de cât să spu- 
nem dacă au făcut bine sau rău, dacă au făcut o 
faptă morală sau imorală, dreaptă sau nedreaptă? 
Toate aceste discuţiuni constituese subiectul pre- 
ocupărilor de predilecţiune ale fiecăruia dintre noi. 
Fiecare relaţiune socială nouă este în mod ne- 
cesar învestită cu pecetia, dreptului, prin raţiunea, 
noastră, 

Din această sumă de aprecieri individuale pe 
care fiecare membru al societăţii le face asupra 
fiecărui fapt al membrilor societăţii se naște încetul 
cu înceţul, prin comunitatea sufletească normală 
care se stabilește în sânul unei societăţii între dife- 
riţii săi membrii, un fel de conştiinţă juridică co-
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mumă, evident cu variațiuni individuale, dar cu o 

notă generală comună, ori cât de vagă ar fi'). 
Este chiar foarte interesant de văzut, cum dela 

popor la popor fiecare are altă mentalitate, fiecare 

judecă chiar acelaș fapt concret altfel. Aşă se ex- 

plică de cele mai multe ori chiar neînțelegerile 

cele mari dintre popoare. | 
Această coloratură generală care se desprinde 

încetul cu încetul din practica tuturor cazurilor 

concrete individuale în societate constitue ceeace 

numim conștiința juridică colectivă a societăței. 

Conştiinţa juridică colectivă, întemeindu-se, s0- 

cietatea formulează apoi prin aşă zisele isvoare for- 

male, cu formulări mult mai precise, dreptul pozi- 

tiv, legislaţiiunile, pe cari le studiem în universi- 

tate şi le aplicăm în viaţa de toate zilele. Aceste 

legislaţiuni nu sunt altceva de cât expresiunea, pre- 

cizată, cu anume mijloace, a acestei conștiințe 

juridice colective, căci altfel nu ar aveă nici un 

rost; ea le serveşte de izvor material, originar. 

Dacă observăm cu atențiune toate enunţările 

dreptului pozitiv ele nu sunt în felul acesta, de cât 

o urmare a sumei complexe a, tuturor aprecierilor 

juridice care s'au făcut în viaţa socială în fiecare 

caz concret, 

  

1) Asupra dificultăței de a constată în mod precis opinia 

publică: arde, Le public ct la foule (Rev. de Paris 1898); 

Deslandres, Etude sur le fondement de la loi (Rev. de dr. 

public, 1908); Post, Finleitung in das Studium der ethno- 
logischen Jurisprudenz (1886, pag. 21).
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Prin urmare, dispoziţiunile legislative şi ele 
sunt; scoase tot printr'o inducţiune din cunoştinţa, 
cazurilor concrete; această inducțiune se face prin 
prisma conștiinței colective cu ajutorul cunoștin- 
ţelor pe care le au legislatorii, în sens larg, despre 
societățile respective. 

Intregul drept se întemeiază în felul acesta pe 
relațiunile juridice concrete individuale dela om 
la om. 

Din aceste relaţiuni se degajează încetul cu în- 
cetul legi generale, care trecând prin prisma cam 
nebuloasă, a, conştiinţei juridice coleetive a societă- 
jei respective, încearcă să se cristalizere apoi în 
forme mai precise de drept pozitiv, peniru că 
fără aceste preciziuni nici nu sar putea aplică, 

Aceste cristalizări însă, constituind produsele 
lechnicei juridice, se fac în aşă, fel în cât ne aflăm 
în faţa unor realizări, care sunt foarte depărtate 
de idealul de justiţie, care de altfel niciodată nu 
sar puteă împlini în întregime, chiar cu mijloa- 
cele ştiinţifice cele mai perfecte de cunoaştere ale 
societăţei respective. | 

Din textele de lege astfel consacrate, şi în ge- 

nere din dispoziţiile dreptului pozitiv, se formu- 

lează, se degajează apoi principii, şi construcții de 

drept, căci jurisconsulții caută temeiul logic al fie- 

cărei dispoziţiuni; ei caută să descopere ce le leagă 

între ele, şi care sunt principiile din care even
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tual legiwitorii s'au inspirat, atunci când le-au 

formulat *). RE 

Astfel se ajunge la constatarea unor adevăruri 

mai generale, mult mai interesante de cât ceeace 

este cuprins în fiecare dispozițiune din fiecare lege 

și cari explică aceste dispoziţiuni. 
Dar aceste principii însăşi, cari, ele înșile, pot 

fi generalizări de elemente de fapt, sau generalizări 

de aprecieri juridice ?), nu au nici o valoare de 

cât în raport cu cazurile particulare iniţiale din 

care au ieşit, cu cazurile individuale, şi de aceea 

ircbue mereu controlate, adică mereu puse la, punct, 

pentru ca nu cumva vre-odată să ducă la relaţiuni 

concrete nedrepte între oameni. 

Adevărurile generale de drept exprimate de con- 

1) Comp.: Gong, Mâthode d'interprâtation şi Soience ei 

Technique; M. Leroy, Le code civil et le droit nouveau, 1904; 

Meynial, Du râle de la logique dans la formation scientifi- 

que du droit (Rev. de Mâtaphysique, 1908); Mallieuz, Vezt- 

gese des codes et la nature du raisonnemeni jauridigue (1908); 

Dereuz, Etude des diverses conceptions actuelles du contrat 

(Rev. er. de leg. et de jur., 1901); Delaroue Esquisse de la 

mdthode de droit (1901); Van den Bossche, La notion et Vin- 

terpretation du droit civil positif dans les thtories modernes 

(Bruxelles, 1907); Van den Eycken, Mâthode positive d'inter- 

prâtation juridique (1907); Saleilles, Introd. d Pâtude du 

droit civil allemand (1904); Lamberi, La fonction du droit 

civil compară (vol. |, 1093); Mornet, Du râle et du droit 

de la jurisprudence en matidre civile (1904); Appleton, La 
Methode juridique (1911); Wodon, Qu. oba. sur Pelabora- 
tion du droit et la jurieprudence (Rev, de PUniv. de Bru- 
xelles, vol. XI); Sauzay, Essai sur lea procâdes d'6labora- 

tion du droit (1904); G. Jeze, De Vutilitd des Etudes thEori- 

ques de jurisprudence (Rev. de dr. publie, 1914); Les Me 

thodes juridigues; Lroeuvre juridigue de BR. Saleilles; ete.” 

) III-I-D-18-b.
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ştiinţa colectivă se prefac astfel ulterior în dispo- 

zițiuni de drept pozitiv. Legislatorii şi juriscon-. 

sulții, încearcă, să realizeze aceste adevăruri. Ei 

le elaborează şi încearcă să le aplice în mod practic 

prin technica juridică. | 
Presupunem, de ex., intrat în conştiinţa juridică, 

că copilul nu se poate conduce singur în viaţă, de 
cât în clipa când a ajuns la maturitate, Iată, pre- 

cum am mai arătat un adevăr, o lege cum o numește 

Geny. Dar legivitorul nu ar puteă să formuleze 
pur şi simplu astfel de principii, pentrucă ar a- 

junge la dificultăți practice în realizarea lor. Cum 

să se dovedească în fiecare caz concret, dacă co- 

pilul a avut sau nu suficientă rațiune? Intreg co- 

merţul juridic ar fi stânjeniţ. Atunci legivitorul 

a ajuns să se gândească la o soluţiune de expe- 

dient şi a hotărît că copilul devine major la o anu- 

mită vârstă; cu alte cuvinte, a pus prezumția, că 

până la acea vârstă, el nu este cu raţiunea de- 

plină, iar dela această vârstă încolo devine deplin 

stăpân pe raţiunea sa. Aceasta, este o operaţiune 

de technică, juridică, prin care se încearcă să se rea” 

lizeze din punct de vedere practic legea cuprinsă 

în conştiinţa juridică colectivă. Ea se realizează 

cu oarecari sacrificii faţă de această lege. Se poate 

întâmplă, întradevăr ca un copil sub 21 de ani să 

fie mult mai matur, de cât un om peste 21 ani. Le- 

giuitorul, faţă de această situaţiune, mai încearcă 

un expedient şi institueşte ceeace se numeşte in-



378 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

stituția emancipațiunei pe de o parte, iar pe de 

altă parte aceea a punerei sub consiliul juridic și 

a interdicţiunei. 

“Toate acestea se apropie cât mai mult, având 

însă mereu în vedere necesităţile practice, de prin- 
cipiul că nu trebue dată deplină capacitate juridică, 

de cât aceluia care e stăpân pe raţiunea, sa. 

Realizările, prin cari se pun în practică suges- 

tiunile conştiinţei, iau astfel numele de technică ju- 

ridică 1). 

Franqois Geny, care” în cele două lucrări deja 
citate ale sale, fundamentale în această materie, 

una, asupra, „Metodei de interpretare a dreptului 

privat pozitiv“, alta asupra „Ştiinţei şi technicei 

în dreptul privat”, s'a ocupat de aproape, între 

mulţi alţi autori, de aceste deosebiri între technică 

şi între noţiunile superioare de drept, numeşte a- 
ceste noțiuni legi, spre deosebire de dispoziţiunile 

technice propriu zise. In ori ce caz însă și technica 
întocmai ca şi ştiinţa se întemeiază pe fapte. Ea 

pare ilogică numai pentrucă punctul său de vedere 

este altul: construcţiunile ei se explică prin nece- 

sităţile practice sociale. 

In felul acesta se vede, că întreg dreptul, sub 

ori ce aspect l-am privi, se întemeiază înainte de 

toate pe fapte sociale concrete. 
Ca o urmare a tuturor celor spuse, putem înţe- 

lege în fine de ce dreptul evoluează. Dreptul nu 

    

1) II-III-A-1; MII-I-D-2,
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este fiz, ci se schimbă odată cu schimbările care 
se produc în societatea, respectivă. Idealul fix de jus- 
tiție rămâne numai ca o simplă directivă, formală 
de gândire, fără care-nu am pute să concepem 
dreptul, dar care nu are un conţinut material *), 

Evoluţiunea dreptului se face ca şi evoluţiunea 
tuturor realităţilor din natură. Ea variază în pri- 
mul rând în funcţiune de evoluţiunea societăţei 
respective. In sensul acesta, dreptui este o știință, 
socială, este unul din elementele cele mai de seamă, 
care constituesc societatea 2). 

Asupra evoluţiunei dreptului şi deci a, societă- 

ței, cea, mai importantă teorie care s'a emis până 

astăzi, este aceia a marelui cugetător englez Her- 

bert Spencer. Spencer a formulat o teorie generală 

a realităţei, care în mare parte a rămas recuno- 

scută până astăzi, numită teoria, evoluţiunei. Ea se 

deosebeşte de teoria transformismului a lui Darwin, 
care este mai restrânsă şi mai simplă. 

Spencer observă anume, că evoluţiunea se face 
dela o formă homogenă primitivă, printr'o dife- 
renţiere şi sistematizare continuă a realităţilor, 

spre o formă cât mai complexă şi diferențiată; el 

aplică această idee la toate realităţile lumei?). 
Iată textul exact al definiţiunei evoluţiunei așă 

cum a, fost dat de Herbert Spencer: 

  

1) 1V-V-3. 
2) III-1-D-7. 
3) Primele principii, Introducere la Sociologie, Sociologia 

Justiţia.
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„Evoluţia este o integrare de materie însoțită 

„de o disipare de mişcare, prin care materia trece 

„dela o homiogenitate indefinită, incoherentă, la 

„0 heterogenitate definită, coherentă și prin care 

„de asemenea mișcarea, reținută suferă o transfor- 
„mare analogă” 1). 

După ce însă realitatea a ajuns prin evoluțiune 

la o formă diferențiată şi complexă, începe apoi 

la un moment dat, disoluțiunea. Elementele încep 

iar să se confunde între ele şi să tindă spre haosul 
primitiv. ” 

Spencer a făcut aplicarea, concepţiunei sale la 

toate ramurile de ştiinţă. Poată viața lui Spencer 
nu a fost de altfel de cât încercarea de dovedire 

a acestei legi a evoluțiunei. 
Ştim, că întregul nostru sistem solar, rezultă 

dintr'o nebuloasă; poate chiar că întreg sistemul 

stelar rezultă dintr'o nebuloasă primitivă. In acea- 

stă nebuloasă, diferitele corpuri erau haotic ameste- 

cate. Incetal cu încetul însă elementele încep să se 

despartă, să se distingă între ele, aştrii să capete in- 

dividualitate; apoi pe fiecare astru se continuă di- 

ferenţierea, încep să apară forme şi corpuri noui 

şi diferenţierea se accentuează tot mai mult, mereu 

între diferitele elemente. Această diferenţiere se face 

"însă în acelaş timp cu o sistematizare; dovadă sunt 

organismele, unde totul este aşezat într'o anume 

  

1) Les premiera principes de Herbert Spencer, trad. Ca- 
zelles, ed. Alcan partea Il-a Cap. XII—XVII.
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ordine spre a produce un efect de ansamblu. Dar, la 
un moment dat, toate aceste elemente diferenţiate 
încep să se confunde iarăşi. La om, la organisme, 
începe bătrâneţea, disoluţiunea, moartea, tot ase- 
menea în cele din urmă, aştrii, converg din nou 
tucetul cu încetul spre haosul primitiv. 

Totul în lumea aceasta, evoluează după această 
lege, organizarea, dela, sine, sub forma unei evo- 
luţiuni ascendente, a unei diferențieri sistemati- 
zate, până la punctul când începe disoluţiunea. 

Acelaș lucru şi cu societatea. Ia început so- 
cietatea se încheagă din elemente haotice, care se 
precizează pe măsură ce activitatea devine mai 
intensă; instituţiunile apar tot mai complexe până 
la un moment da, când încep să se şteargă între 
ele diferenţele, să se destrame sistematizările şi 
elementele să înceapă din nou a deveni toţ mai 
omogene: e momentul când începe disoluţiunea 
societăţei. 

Aceeaşi lege se aplică și în drept. Dreptul 
apare la început din elemente haotice şi puţin dis- 
tincte, sub formă de instituţiuni relativ foarte 
simple. La început în înstițuţiunile. juridice deo- 
sebitele ramuri ale dreptului public nu sunt dis- 
tincte, nici chiar dreptul privat nu se deosebeşte 
bine de cel public. Numai cu încetul fiecare ra- 

mură se desprinde din trunchiul primitiv şi tot 

astfel instituţiunile unele 'din altele; Ele devin 
cu încetul tot mai complexe, se angrenează şi se 

organizează înfre ele într'o anuma formă, care
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să dea o viaţă cât mai intensă soeietăţei respec: 

tive, pentru ca în cele din urmă, la bătrâneţea 

societăţilor respective, elementele distinctive să în- 

ceapă iarăşi să se piardă şi să tindă spre haosul 

primitiv. , 

Posterior lui Spencer, s'a emis o accentuare 

a unei idei, care interesează în special dreptul: 

Este adevărat că evoluţiunea se face prin diferen- 

ţiere, adică prin înmulţirea cât mai mare a insti- 

tuţiunilor, ceeace însă este important, în special 
pentru instituţiile juridice, e că progresul, adică 
evoluţiunea, nu s'ar puteă face dacă aceste insti- 

tuţiuni nu coordonează activităţile lor între ele, 
spre binele general. Dacă aceste instituţiuni luptă 

între ele, fără ca activităţile lor să fie în nici un 

fel coordonate, atunci începe disoluţiunea. Carac- 

teristica, evoluțiunei este tocmai această sistema- 

tizare, această coordonare a activităţei în vederea 

unui efect care se produce dela sine în societate, 

Astfel Gabriel Tarde *) observă, că pe lângă dife- 

renţiere, este și un element de unificare care se 

produce în evoluţiune și această unificare este o 

unificare rațională. 

Dacă ne gândim la ceeace am spus, că aprecie- 

rea juridică are un carzeter raţional şi tinde deci 

spre generalizare, înţelegem, cum toată evoluţiu: 
nea dreptului şi progresul său, se face pe de o 

parte multiplicându-se şi perfeaţionându-se insti- 

  

1!) L'âvolution du droit.
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îmţiunile spre a se adapta cât mai perfect, fiecărui caz concret, iar pe de altă parte elaborându-se no: țiunile, care stau la fundamentul lor, în aşă fel în cât să se ajungă la o cât mai mare generali- zare. Astfel vedem, cum se manifestă tendenţa spre 
generalizare în societăţile civilizate. 

Din punct da vedere al dreptului pozitiv, de ex. 
în lumea internaţională, sunt; tendenţe ca dreptul civil, în anumite ramuri ale lui, în special în aceea 
a obligaţiunilor, să se unifice. Cam aceleaşi con- 
cepte domină de altfel dreptul civil al tuturor so- 
cietăţilor civilizate. 'Toţ asemenea şi pentru cele- 
lalte ramuri ale dreptului. Sunt unele chiar, unde 
nevoia de generalizare, de unificare internaţio- 
nală este cât se poate de intensă, cum sunt anu- 
mite ramuri ale dreptului comercial spre ex., unde 
se tinde tot mai mult spre generalizarea dispo- 
ziţiunilor *). 

In acest fel, dreptul merge pe de o parte am- 
plificându-se prin diferenţiere, pe de altă parte 
sistematizându-se în concepţiuni tot mai unitare, 
care leagă toate realităţile sub o formă complexă, 
într'un mecanism, care constitue un tot. 

Acestea, spuse, înţelegem de ce socictatea, juri- 
dică, produs al unei lungi evoluţiuni, nu sa explică 
printr'un contract intervenit la un moment dat. Acei 
cari au crezut, cum au fost în deosebi autorii școa- 

1) Comp.: Tendenţele de unificare internațională în drep- 
tul constituțional, de Mircea Djuvara (comunicare făcută la 
Institutul Social Român, 1929).
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lei dreptului natural, că societatea este un produs 

al înţelegerei oamenilor, de sigur că s'au înșelat ?). 
Această concepţie simplistă asupra începuturilor 
societăţei este de altfel astăzi complect înlăturată. 

Tot asemenea este azi înlăturată şi concepţia 

care socotește societatea ea un simplu organism 

similar organismului nostru fiziologic, care se 

desvoltă în mod orb”). Societatea nu este un orga- 
nism fiziologic. Ea reprezentă un element cu 

mult maj complex un element psihice comun între 
membrii societăţei. 

Putem constată chiar, cu şeoala sociologică a 

lui Durkheim *), că fenomenul sociologic, produs al 

evoluţiunei, este cu totul altcevă de cât fenomenul 
psihologie, 

Fenomenul sociologie se constată ca o realitate 

distinctă care se opune chiar într'un anume sens, 
celei individuale, spune Durkheim, și cu drept cu- 
vânt. 

Dreptul este de sigur un fenomen sociologic, 
căci dacă încercăm să rezistăm, îl simțim îndată 
sub opunerea aprigă a societăţei, care poate aduce 
chiar nimicirea persoanei, Fenomenele sociologice 
se dovedesc astfel întotdeauna de sine stătă- 

toare. . 

Aceste fenomene ca un tot prin conexiunile 
——— 

  

1) Vezi în deosebi J. J. Rousseau, Le Contrat Social 
precum şi țoţi autorii șeoalei dreptului natural. Comp.: IV-I, 

2) IV-IV-1, 
3) IV-IV-3,
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lor constituese societatea, produsul unei lente evo- 
luţiuni istorice. Fără a 0 cunoaşte nu putem în- 
țelege dreptul, evoluția, ei explică  evoluţiunea 
dreptului şi se face paralel cu ea. 

2. Mediul fizic şi social 

Care sunţ influenţele cari se exercită. agtfel a- 
supra evoluţiunei dreptului ca fenomen social? 

Grupările sociale sunţ de două feluri: unele vo- 
luntare, cum sunt spre pildă societăţile şi asocia- - 
țiunile în general, al căror rol este așă de mare 
astăzi; altele sunt naturale, cum este tribul şi cla- 
nul primitiv, care se constitue în mod natural, 
cum eră „gens“ la Romani, cum e familia, şi cum 
sunt şi majiunile astăzi. Naţionalitatea, precum 
ceeace numim noi minorităţi etnice sau religioase, 
în cadrul unui stat, sunt grupări sociologice natu- 
rale. “Tot asemenea în fine Statul, cea mai com- 
plexă din realităţile sociale, reprezentă şi el o gru- 
pare sociologică naturală. 

Unul dintre elementele sociologice, care de:si- 
gur exercită o influență, directă, asupra evoluţiu- 
nei dreptului este rassa. Cuvântul rassă, se înţe- 
lege în mai multe feluri. 

Teoria clasică distinge mai multe rasse primiti- 
ve: rassa, ariană sau indo-europeană, rassa semiţă, 
indică, neagră, galbenă. Fiecare are mentalitatea 
ei proprie şi chiar deosebiri fiziologice. In confor- 
mitate cu aceste mentalități și constituţiuni proprii 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII. — 25
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fiecărei rasse, nasc fireşte instituţiuni juridice spe- 

cifice fiecărei rasse. Aceeaș instituţiune este greu 

să se aplice în aceleaşi împrejurări la două rasse 

distinete. 

Se întrebuințează alteori cuvântul „rassă“ spre 

a deosebi chiar şi diferitele naţiuni între ele, ci 

mentalităţile lor proprii. 

Pe de altă parte Vicontele de Gobineau, face 0 

deosebire între aşă, numita rassă brachicetală şi 

rassa dolichocefală, prin indicele cranian, măsurând 

anume distanțe între elementele cutiei craniene, 

în aşă fel în cât descoperă ]a anumite populaţiuni 

anumite constante. Astfel face 'deosebirea între 

brachicefali, oameni groși, scurţi, cu capul mic, 

ete., în general rassa mediteraniană, şi dolichoce- 

fali. oameni înalţi, blonzi, cu cutie craniană mare 

şi cu mentalitate aparte, în general rassa gera- 

nică, 

Nu vom urmă pe Vicontele de Gobineau în 

toate desvoltările pe care le face și pe care le so- 

cotim exagerate. Dar este cert, că fiecare rassă are 

mentalitatea, ei proprie, după cum este cert, că nu 

există nici o rassă pură. 

Toate rassele în acest; sens se amestecă între ele 

şi nu putem spune spre pildă, că Românii de astăzi 

sunţ de rassă pur latină, Noi suntem un amestec 

de diferite rasse şi puţini poate dintre noi au 
sânge curat latin. 'Tot asemenea toate popoarele 

din lumea de astăzi, din punet de vedere  sociolo-
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gic, sunt produsele unor amestecuri de diferiţe 
va.sse. 

Se întâmplă însă fenomenul foarte interesant, 
că, deşi din punct de vedere fizic, nu putem ast- 
fel să stabilim o continuitate prin hereditate, eu 
se constată din punctul de vedere psihologic, al 
mentalităţei. Naţiunile de astăzi, prezentă aceleaşi 
caractere generice psihice, ca acum două mii de ani. 
Când citim pe Tacit în descrierile lui despre Ger- 
mani, recunoaştem pe Germanii de astăzi, după 
după cum în descrierile făcute despre Gali, recu- 
noaștem poporul francez de astăzi. Când vedem des- 
crierile Dacilor şi Geţilor, nu ne putem opri să nu 
recunoaştem, de ex. chiar în îmbrăcămintea lor 
după columna lui 'Traian, pe ţăranii noştri de as- 
tăzi, 

Există astfel o persistenţă în mentalitatea so- 
cietăților aşă de putemică, în cât, dacă se absorb 
vassele, unele în altele, ele pierd mentalitatea, lor 
specifică spre a se adapti mentalităţei poporulu: 
în care se pierd. Aceasta, însă, nu însemnează că 
ele nu exercită nici o influenţă asupra, acestei men- 
talităţi. 

Spre pildă, noi avem în sângele nostru o în- 
filtrațiune foarte puternică slavă, căci în perioada 
primitivă de formaţie a naţiunei noastre au venit 
valuri slave asupra noastră; ele din punet de ve- 
dere naţional s'au pierdut, dar de sigur au exerci- 
tat o influenţă asupra sufletului nostru. Istoria 
dreptului descoperă această influență, în institu.
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țiunile noastre. Tot asemenea, în special în ţările 

de dincold de Carpaţi, s'a exercitat o influență ma 

ghiară, care dincoace de Carpaţi n'a existat, iar în 

Moldova găsim o influență rusă, una tătărască şi 

una polonă. In timpul din urmă au exercitat mai 

ales influenţe asupra noastră, asupritorii neamului 

nostru, Ungurii, Ruşii şi Austriacii; am primit 

influenţe şi dela "Turci şi dela Bulgari. 

Nu există contact între naţiuni fără, influenţe 

reciproce şi ceeace spunem pentru națiunea noastră 

este adevărat pentru toate naţiunile din lume. 

Prin urmare, rassa, cu mentalitatea, ei proprie; 

joacă de sigur, în acest sens larg, un rol mare În 

evoluţiunea instituțiilor juridice, 

" Amestecul zasselor se face fie prin invazie 

bruscă şi violentă, fie prin infiltrațiune lentă, iat 

mentalitatea se influenţează fie direct prin aceste 

amestecuri, fie chiar la distanță. Un exemplu de 

acest din urmă; fel, este influenţa franceză asupra 

mentalităței instituţiilor noastre. Această, influenţă 

de departe se face fie prin convingeri, fie de multe 

ori prin imitaţiuni inconștiente, cum a analizat-o 

Tarde. 

Tlemente care exercită o influență asupra evo” 

laţiunei instituţiunilor juridice sunt toţi factiorii 

mediului social. şi fizic. Conformaţia şi situaţiunea 

geografică, fertilitatea solului, densitatea populă- 

țiunei, joacă un rol în evoluţiunea instituţiunilor 
sociale. Alte instituţiuni se adaptează unni popo! 

cu altă situaţiune fizică. Din acest punct de ve-
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dere, dar numai în parte, este adevărată, teoria, lui Taine, care pe la jumătatea veacului precedent căută să explice evoluţiunea, socială, numaj prin 
mediul fizic, Această teorie este astăzi depăşită, căci se constată, că nu numai mediul fizic influen- țează şi determină evoluţiunea, socială, dar şi me- diul psihic; întregul trecut, întreaga mentalitate, toate aptitudinile unui Popor, joacă un rol esenţial din acest puncţ de vedere asupra evoluțiunei so- ciale în general şi asupra evoluţiunei juridice în deosebi, 

In felul acesta se poate vorbi şi despre o here- 
ditate juridică, Instituţiunile trecute au tendenţa de a conservă, ele subsistă în societate, rezistă 
încercărilor de â le schimbă, şi spiritul conserva- 
tor este din acest puneţ de vedere una din carac- 
teristicele dreptului, 

Instituţiunile mari juridice mai sunt influen. 
țate şi de factorul individual, Ele se mai schimbă 
aşă după cum țara respectivă a avuţ sau: nu no- 
rocul să aibă mari oameni de drept; şi de stat cu 
concepțiuni juridice. Căci atât; oamenii de drept, 
prin doctrina lor, cât şi oamenii de stat, prin crea- 
fiunile lor personale, influenţează de sigur într'o 
mare măsură, aspectul, pe care-l ia evoluţiunea 
instituţiunilor juridice. 

Tot asemenea technica juridică . de toate zilele, 
înțelegând prin aceasta, -fie felul cum se negro- 
ciază între oameni actele în mod obicinuit, fie fe- 
dul cum se elaborează de instanţele judecătoreşti.



390 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

de legiuitori și de jurisconsulți principiile de 

drept. 

Astfel întraapa istorie, întregul trecut, toate 

forțele sociale, limba, economia! ţărei respec- 
live, industria, comerţul, agricultura, politica. 

concepțiunile morale şi ştiinţifice, concură spre a 

exercită o influență puternică asupra evoluțiunei 
juridice, întocmai cum şi dreptul exercită o in: 

fluență puternică asupra evoluţiunilor lor respee- 
five. 

Dreptul nu se formează astfel prin salturi 
“ hrusce, ei încetul cu încetul, cum se formează și 
limba, ca un produs natural al poporului respec- 

tiv. Acesta este unul din obiectele desvoltărilor 

aşă zisei şcoale istorice dela începutul şi jumăta- 

tea veacului al XIX-lea din Germania, în cap cu 

Savigny, Puchta și alţii, ca w-mare a discuţiunilor 

avute cu Hugo în privința codificărei dreptu 

lui 2), 

Pentru şcoala istorică codificarea, cristalizează 

ceeace trebue să fie fluent, spiritul juridic şi însăşi 

conștiința socială, oprind. evoluţia ei. Această, con- 
știință socială, trebue să fie lăsată să se mani- 

feste în fiecare caz în parte, ea nu trebue pe cât 

vosibil să fie închisă în forme fixe. 

Timpul a dovedit, că scoala istorică a avnt în 

parte dreptate, întru cât dreptul uu evoluează prin- 
salturi mari şi brusce, ci întm'o măsură importantă 

î) IV-I. 
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numai paralel cu concepţiunea juridică a, societăţei 
respective. Firul evoluțiunei nu se poate rupe ar- tificial. Coditicările însă s'au impus în ziua, de astăzi, ca, element de technică Juridică de cea mai înaltă utilitate, Nimic nu o 
ca, în conformitate cu co 
tivă, să modifice părțile 
greşite. 

preşte azi parlamentele, 
nștiința, juridică respec- 
devenite de prisos sau 

Dreptul evoluează sub presiunea, trecutului şi iceea a organizărei prezente a societăţei. E] tinde spre forma idealului de justiţie. pe care fiecare so- cietate îl concepe, după felul ei propriu *). 

3. Idealul social de justiţie 
Am spus, că idealul 

vedere logic este cevă p 
conținut. Din punet de 
care societate are mai 
propriu de justiţie; fie 
care moment, 
după cum am 
reziduu logic, 

de justiţie din punct, de 
ur formal, care nu are 
vedere psihologie însă, fie. 

mult sau mai puţin un ideal 
care societate concepe în fie- 

întrun anumit; fe] justiţia, care, 
arătat, apare ca o generalizare, un 
al observărei tuturor crete şi întâmplărilor 

Este interesanţ de o 
că în evoluţiunea istori 
incetul ceeace noi ast 
—— 

cazurilor con- 
din societatea respectivă, 
bservat, după cum am spus, 
că nu s'a, desprins de câţ cu 
ăzi socotim distineţ, Evolu- 

1) In acest sens Jeze serie la justice est Ce que les hom- 
-Mmes. d'une &poquz donnee, dans Un Pays donne, croient; ju- 
-ste“ (De tutilite Prătique des dtudes thtoriques de Jurăs= 
Prudence, Rev. du dr, public, 1914, pg. 313).
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țiunea s'a făcut astfel printr'o desfacere sucoesivă 

a elementelor cuprinse în mod haotic într'o realitate 

primitivă. Acest trunchiu comun nu trebue confun- 

dat cu ramurile, care au crescut din el în direcții de. 

osebite unele de altele; ramurile însă nu 'se pot 

explică decât prin el). 
Evoluţiunea istorică a idealului social de jus- 

tiție poate fi privită mai întâiu din punct de ve- 

dere al isvorului care se atribue regulamentărei 

juridice şi al fundamentului care i se recunoaște. 

Se poate presupune, că primele așezări juridice 
au fost datorite forţei, fie fortei unui om, fie a 

unui grup. Sub forma cea mai primitivă a orga 
nizărei sociale, o formă care ar fi vecină cu aceea 
a stărei animalice, dar ale cărei urme se recunosc 

încă, azi în unele instituţii şi practici ale dreptului 
public și în special ale dreptului ginţilor, regle- 
mentarea juridică se recunoaşte ca atare, pen- 

trucă a fost impusă de o forță superioară: idea- 

lul social de justiţie se întemeiază pe această idee, 

Dar în realitate acest stadiu hipotetic ar reprezentă 

pur şi simplu o negare a ideii de justiţie. 

In clipa când începe a se recunoaşte un „drept“ 

al forţei de a guvernă, începe să se desprindă ideia 
de justiţia. Guvernarea se face în interesul guver- 

nantnlui, de sigur, dar el reglementează, activita- 

tea guvernaților, aşă în cât „între ei“ să fie un 

echilibru juridic: altfel societatea nici nu poate 
subsistă! Este stadiul monarhiilor absolute, al că- 

1) IMI-I-E-I. 
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ror tip au fost monarhiile asiatice primitive din 
antichitate şi care se găseşte de sigur azi încă în 
unele societăţi puţin evoluate. 

O formă încă mai complexă a, fost luată de evo- 
luţia, conştiinţei juridice atunei când monarhia a 
devenit; teoeratică. Elementul de justificare, adică 
juridic, apare asttel încă mai în relief. 

In aceste formaţiuni primitive justiţia. pentru 
cei guvernaţi trebue să îndeplinească de sigur 
condiţiunile raţionale care o constitue ) dar a- 
cestea apar la început în 'forme cu totul primi- 
five, pe care mumai evoluţiunea ulterioară le-a 
rafinat. Astfel este ideia de egalitate, de echiva- 
lent, de responsabilitate, de libertate, de act juri- 
dic, de persoană, de raport juridic, ete. 

Se degajează astfel tot mai mult ideia unui re- 
gim civil”) care reglementează relaţiunile dintre 
guvernați, adică a. unei concepţiuni de justiție 
inspirată. de rațiune. 

Sub această formă dreptul privat începe a se 
desprinde de cel public; iar acesta din urmă ră- 
mâne stăpânit de o concepţie autocrată, In sensul 
acesta, voinţa statului în ori ce caz nu recunoaşte 
nici un drept propriu al cetăţenilor faţă de el. 

Aceasta a fost stadiul antichităţei clasice, care 

nu a recunoscut ideia unor drepturi individuale 
în genere şi încă mai puţin aceea a. unei democra- 
ţii întemeiate pe ideia, libertăţei fundamentale, la 

1) III-I-D-12 și 18. 
*) II-11-8-d. 
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care are dreptul fiecare indivit. Această idee a fost 

preparată. de departe prin creștinism, elaborată prin 

reforma religioasă, pusă în practică în mod lent în 
evoluţiunea dreptului public englez şi în mod brusc 

prin Revoluţiunea franceză pe continent. 

Progresul a, fost de sigur mare atunci când sa 

recunoscut, că justiţia îşi are isvorul în voința 

poporului, adică atunci când, în forma modernă 

s'a recunoscut democraţia, *). 
In fine acest progres se desăvârşeşte, cu cât 

intră mai mult în conştiinţa socială ideia, că popo- 

rul însuşi și în genere organele democraţiei sunt 
ținute în legiferare şi guvernare de regulile ra- 

țiunei, de idealul de justiție în înţelesul cel mai 
larg, dreptatea, fiind scopul spre care se tinde. Se 
recunoaște astfel isvorul acestui ideal nu în vo- 
ință ori cum a cuiva, chiar a unei pepulațiuri în- 

tregi, ci în raţiunea juridică însăși. Această idee 

se afirmă că autorii francezi din urmă în dreptul 

publicat, ca Duguit, Hauriou, Jăze, ete., sub forma 

unei superlegalități, care comandă toată activita- 

tea publică 2). 

Evoluţia istorică a idealului social de justi- 

ție este tot aşă de instructivă din punctul de ve- 

dere al conţinutului său. 

In societăţile primitive idealul juridic nu are 
numai un caracter curat juridic, ci şi unul moral 

  

1) II-III-A-1; IV-I. 

2 Duguit, Traîtă de droit conatitutionnel; HauriouADroit 
constitutionnel, Droit public, Droit public et administrati f.
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şi religios. Prescripţiunile positive apar ca un co- 
mandament în acelaş timp juridic, moral şi religios. 
De aceea şi legile primitive cuprind dispoziţiuni 
din aceste trei domenii, fără discernământ 9, 

Tot odată dreptul public şi cel privat nu sunt 
desprinse unul de alţul. Saneţiunea, chiar în ma- 
terie privată, are caracter represiv. Dispoziţiunile 
sunţ confuze şi nediferenţiate: dreptul suveranului 
se asimilează în genere cu un drept de proprietale 
şi se supune uneori chiar regulilor lui de transmi- 
siune (de ex. în evul mediu). 

Incetul cu încetul însă evoluţiunea face să se 
deosebească, aceste elemente între ele. Conştiinţa 
colectivă, şi instituţiile respective fac distincţiu- 
nea. între drept de o parte, religie şi morală, de 
altă parte şi tot asemenea între relaţiunile de 
drept public şi cele de drept privat, aplicându-le 
concepții deosebite. Astfel sancţiunea privată de- 
vine pur restitutivă. 

Intrun stadiu încă mai înaintat de rafinare 
dreptul începe a recunoaşte tot mai mult impor- 
tanța, existenţei societăţii. Forma inividualistă a 
conștiinței juridice se înlocueşte cu încetul cu una 
solidaristă, cooperatistă, socială, Funcțiunea sla- 
tului şi a dreptului nu se mai mărginește astfel 
azi numai la o acţiune restrictivă, de poliţie şi si- 
guranţă, ci se transformă într'una activă, extin. 

I) Exemple: legile lui Manu, Legile lui Moisi, legile lui 
Mohamed, legile lui Dracone, legile lui Solone, chiar legea 
celor XII Table la Romani. 

4
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zându-și tot mai mult atribuțiunile, spre a căută 
nu numai apărarea, dar încă progresul fiecă- 

ruia din cetățeni în urmărirea idealului lui de 

viață. Căci conştiinţa juridică ecntemporană pune 

tot mai mult postulatul, că propăşirea fiecăruia în 

parte este condiţiunea propăşirei, la care ceilalți 

au dreptul. Nimeni nu este aslfel liber să renunțe 

la propria sa desvoltare, fără a _leză drepturile 

celorlalţi 1). 

  

  

1) In acest înțeles vorbeşte Duguit de „interdependența 
socială“ şi de „solidaritate“, ca aflându-se la baza întregului 
drept (Zruite de droit constitutionnel, precum şi toate scrie- 
rile sale); tot astfel şi Leon Bourgeois în La Solidarite.



II. DREPTUL POZITIV 

Ce este dreptul pozitiv 

Am studiat relațiunea juridică; ea nu este în 
mod necesar o relațiune de drept pozitiv. Din acest 
punct de vedere, dreptul pozitiv, este numai una 
din manifestările realităţei relațiunei juridice *). 

Dreptul, pentru concepţiunea clasică, franceză a 
şeoalei execezei, - care a urmat imediat după co- 
dificările dela, începutul sec. XIX, este dreptul po. 
zitiv, anume legea și eventual cutuma *). Totuşi 
noțiunea de drept e mai largă: autorii germani 
vorbese mai ales de drept şi regulă de drept, de 
preferență faţă de regula legei ?). 

Când cineva a făgăduit e sumă de bani ne gân- 

dim imediat, că între cele două părţi s'a stabiliţ 

o relaţiune juridică, şi socotim, că debitorul trebue 
să întoarcă la seadenţă, suma de bani. Această re- 

  

1) Gâny, La notion de droit positif d la veille du XX 
sicele, 1901. E 

2) Aubry şi Rau, vol. LI, 8 40; Demolombe, vol. [, No. 114 
st s,; Laurent, vol. L, No. 268 & s. Comp. Planck, "Bargonli- 
ches Gesetabueh, vol. Î, pag. 34. 

3) Winascheid, Lehrbuch des Pundektenrechts, $ 20; Dern- 
burg, Pundekten, l-I-1V; Regelsberger, Pandekten, Ş 35,
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laţiune juridică, pe care noi o constatăm numai cu 

rațiunea noastră în observațiunile pe care le-am 

făcut, este o relaţiune independentă de faptul, dacă 

este sau nu garantată de autoritatea statului, sub 

forma de drept pozitiv. Este prin urmare o altă 

întrebare, de a şti dacă dreptul pozitiv consacră 

âşă cum o înţelegem. noi, această relaţiune 1). 

De multe ori, dovada acestei deosebiri între re- 

laţiunea juridică, ca atare, şi dreptul pozitiv se 

face întrun mod evident, atunci când socotim că 

dreptul pozitiv comite nedreptăţi. Noi constatăm 

în acest caz, că relaţiunea juridică există întrun 

fel, şi totuși dreptul pozitiv o consacră întrun 

alt fel, pe care îl socotim falș, nedrept. Ori de câte 

ori o lege este nedreaptă, ori de câte ori o aplica 

iune jurisprudenţială ni se pare greșită, în reali- 

tate ne aflăm în faţa unui conflict între dreptul 

pozitiv şi relaţiunea juridică, aşă cum o constatăm 

noi, că există, 

Prin urmare e vorba de două realități distinete, 

dintre care una a fost studiată și a doua, urmează 

să o studiem acum, în elementele sale. 

Montesquieu recunoaşte „une raison primitive; 

„d'ou dârivent des rapports d'equit6 antârieurs d 

„la loi positive qui les âtablit ?)”. Pe de altă parte, 

  

» e, Card de Mariberg, Theorie gânârale de e Etat, No. 3 
abin, La philosophie de V'ordre juridi, itif, în specia pag. Puii ? phie de V'ordre juridigue positif, în spe 

2) L'eaprit des lois, C-I, cap. 1.
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după cum spune Orlando 1), „din conştiinţa, popu- 
„lară, unde rezidă, dreptul se transfuzează şi se 
melaborează în ştiinţa, juridică, pentru ca apoi să 
„ajungă a primi sancţiunea solemnă a autorităţei 
„statului şi să devină lege“. Tar Geny, rezumând 
sub formă de concluzie toaţă, gândirea sa *), zice: 
"Chiar sub forma sa pozitivă, dreptul ne apare 
„ca un ansamblu de regule, eşite din natura lucru- 
„rilor. Esenţa sa, se aşează așă dar cu mult deasu- 
„pra isvoarelor formale pozitive, cari nu sunt de 
„cât revelațiuni empirice ale lui, destinate numai 
„Să dirijeze judecățile umane în mod mai precis, 
„dar, în sine, întotdeauna, incomplete şi imper- 
„feete“, 

In îine marele sociolog Durkheim?) scrie; „a 
„luă obiceiul de a vedeă în voinţa legislatrice îs- 
„Yorul unic al dreptului, este a lua litera drept. 
„Spirit, a luă aparenţa drept realitate. Dreptul se 
„elaborează în organismul însuși al societăţei şi 
„legislatorul nu face de cât să consacre o lucrare 
„care s'a făcut fără el“. 

Regula în sine e aceiaşi, fie de ex. că e legife- 
rată, fie că nu; nu putem înţelege, cum natura e: 
intimă ax fi alta, numai prin faptul că ea a fost 
consacrată din afară. Această, consacrare, sub for- 

  

1) Principii di Diritto constitutionale, No. 169. Comp.: 
Regelsberger, Pandekien, $ 12. 

2) Mâthode d'interprâtation, No. 183. 
3) Rev. internat. de Venseignement, 1888-1, pag. 47. Comp,: 

IV-IV-3,
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mă pozitivă, e numai un element nou care i se 

adoagă fără să-i schimbe esenţa, ca ceva extrin- 

sec ei. 

Ce este dreptul pozitiv? Dreptul pozitiv este 

dreptul, care se aplică într'o societate dată, ia 

un moment dat, sub auspiciile statului respectiv. 

Nu este nici dreptul, aşă cum ni-l închipuim 

fiecare din noi, nu este nici dreptul, așă cum îl 

concepe conștiința juridică, colectivă, care poate 

că este în unele cazuri întrucâtva distinetă de 

modul cum se aplică efectiv dreptul; este o reali- 

iate juridică de sine stătătoare, cara reprezentă 

complexul situaţiunei realizate a dreptului, înti”o 

organizare de stat dată. 

Ne aflăm în faţa unui drept pozitiv, când ne 

aflăm de ex. în faţa unei legi, aşă cum se aplică. 

Legea poate să fie bună sau rea, ea poate fi altfel 

de cât o comandă convingerea noastră personală, 

poate să difere chiar şi de conștiința juridică ge- 

nerală în oare cari puncte; poate fi reă, şi totuşi 

ea este lege, ea este drept pozitiv, întru cât se 

aplică în mod zilnie de instanţele judecătorești. 

“Pot asemenea, când, în lipsă de legi, există ceeace 

se cheamă, obiceiuri Sau cutume, cari se aplică de 

instanţele judecătoreşti, ne aflăm în faţa unei rea- 

lităţi de drept pozitiv. 
Chiar mai mult, legea însăşi nu este prin sine, 

strict vorbind, reprezentanța absolută a dreptului 

pozitiv, chiar într'un sistem de legislaţie scrisă,
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cum este al nostru. Căci legea poate să aibe anume prescripţiuni a, căror aplicare se face în altfel. Aceasta se întâmplă foarta frecuenț, Se ştie ce însemnătate deosebită, are juri 
depăşeşte câte odată, legea, aju 
să contrazică textul aparent al 
concluziuni la care poate, legiuitorul nici nu s'a gândit. Un exemplu caracteristic de drept privat, este teoria, aplicată, de jurisprudență, deși dou- trina arată că e contrară textelor, a heredezflui aparent. In dreptul public, şi în special în dreptul constițuţional, unele din normele cele mai impor- tante nu se deduc în nici un fel din textele consti- o încercare de a impune instanţelor, care o aplică în partea sa cea mai vie, pe lângă Şi în afara, textelor. In acest caz dreptul pozitiv nu este acela, formulat în legea, scrisă, 'ci acela, care se aplică realmente. Nu poate fi vorba de drept pozitiv, de cât numai întru cât este un drept, realizat în prac- 

tică. Prin urmare legea, însăşi nu apare ca drept pozitiv, de cât într'atât, întrucât dispoziţiunile ei 
se aplică prin instanţele respective, fie că, este 
vorba de instanţe judecătoreşti, fie că e vorba de 
instanţe administrative sau de alte organe. Legea, 
în acest caz, poate fi un îndreptar, un deziderat, 
o încercare de a impune instanţelor, care o aplici 
o direcțiune anumită; dar ea nu este, dacă voim să 
vorbim exact, expresiunea perfectă a dreptului 
pozitiv însuşi. 

sprudența, cum ea 
nge chiar, uneori, 
legei şi să ducă la 

2955, —Biblioteca Universitară. —-VII, — 26
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Atât în dreptul privat, cât și în dreptul publie, 
unde această diferenţă se evidenţiază, încă mai 
mult, nu numai la noi, dar în toate ţările, lucrul 

este profund vizibil *). 
De ex. legea scrisă constituțională poate fi în gcn 

prefederile sale cu totul deosebită de uzenţele şi 

practicile constituţionale. In ce consistă spre pildă 

dreptul nostru constituţional? In ceeace este scris, 

ca o simplă teorie, în textul Constituţiei, ori în mo” 

dul cum se desfăşoară realmente viaţa, noastră con- 

stituțională, cu tendenţele ei proprii? Aceste ten- 

denţe de multe ori, nu se potrivese întocmai cu 

ceeace este prevăzut în mod teoretic în prescripțiu- 

nile scrise ale Constituţiei. 

__ 0) Hugo, Civilistiches Magazin, vol. UI, 1913, pag. 213: 
„Ein Gesetz ist gerwissermassen nur die Initiative za dem 
„wie es irhlich gehalten wird“; O. Bilow, Gesete und Rich- 
teramt, 1885, pag. 45: „Das Gesetz ist nur eine Vorbevei- 
»tung, ein Versuch aur  Bewirkung einer rechthchen Crd- 

_»nung. Das Gesetz erteilt nur eine Anweisung, wie die Rechts- 

„ordnung eingerichtet werden soll“; idem, pag. 46: „Das 
„abstrukte, stumme Gebot des Gesetaes vermag die vielge- 

„staltigen stiirmisehen Bewegungen des mensehlichen Gemein- 

„lebens nicht vollig Herr zu verden. Die Gesetzgebung denkt 

„den. Rechtsgedanken noch nicht fertig. Erst die Rechts- 

„beteiligten Personen und, wenn diese picht einmiitig wer- 

„den erst die Richter denken shn au Ende“. Comp.: Bin- 

ding, Handbuch des Strafrechts, Vol. I, pag 34; Adiches, 
Zu Lehre von den Rechtsquellen. pag. 6—12; Klppel, Ge- 

sete und Obrigkeit, pag. 79 şi 220; Gierhke, Deutsches Privat- 
vecht, $ 16; M. Leroy, La lo; Mallieua, Lexâgese des co- 
des et la nature du raisonnement juridique; JR. Demogue, 
Les notions fondamentales du droit privt; J. Oruot, La vic 
du droit et limpuissance des lois; Saleilles, Introd. d. Let. 
du dr. cîv. alemand; Planiol, Traită &lâm. de dr. civil rol. 
De dă ote.; Seialoja, Sulla teoria dell'interpretazione 

ete 'c9g!, png. 5-6; Gnu, Methode d'interprâtation.
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De altfel, aceste prescripțiuni în foarte: multe 
constituțiuni sunţ împrumutate din țări străine, 
unde sunt; alte condițiuni şi alte împrejurări. Cei ce 
cunose viaţa, reală constituţională, constată. întot- 
deauna, că dreptul pozitiv constituţional, este cu to- 
tul altul, de cât cum ar păreă la lumina textelor 
scrise ale ţărei respective , 

Aşă dar dreptul pozitiv este dreptul, care se 
aplică. Cine îl aplică? Organele de stat, eventual 
și prin intermediul unei sancțiuni, acolo unde sane- 
țiunea este posibilă și unde legiuitorul a găsit de 
cuviință s'o prescrie, 

Prin urmare, dreptul pozitiv, este nu numai 
dreptul, care se aplică, dar cel care se aplică sub garanţia organizărei de stat;?), 

Dreptul pozitiv se deosebește astfel de politica 
dreptului şi de rezultatul ei, legiferarea. Politica 
dreptului reprezentă tendenţa, de a, modifică, dreptul 
pozitiv, de a legiferă în conformitate cu anumite 
idei, pe care ni le facer despre dreptate, 'care n'ar 

  

1) Regimul parlamentar, spre pildă, deși în principiu e acelaș, se practică altfel în Anglia, altfel în Franţa, altfel în țările germanice cu constituțiile cele noui de după răsboin, 
altfel la noi: în fiecare ţară el are aspectul său cu totul ori- 
gina, cu reguli proprii. Comp. Redslob, Le regime parlemen- 
tare. 

2) Aceasta nu înseamnă, că organele de stat îl formulează 
în totdeauna toate regulile, cum pare a tinde să creadă u- 
neori doctrina germană, împingând până la exces teoria sa 
a unui „Rechtsstaat“ şi afişând că nu ar puteă să existe 
lacune“ în lege. De ex. cutuma nu e formulală de organele 
statului; dar regulile ei sunt puse sub paza şi sancţiunea or- 
ganelor de stat,
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corespunde întocmai  prescripţiunilor dreptului 

pozitiv. Când socotim, că o lege nouă este nece 

sară, fie că legislaţiunea anterioară este insufici- 

entă, fie că este nedreaptă, încercăm astfel să mo- 

dificăm dreptul pozitiv. Această încercare poate să 

ajungă câte odată la realizare; dar ea nu este încă 

drept pozitiv. Politica dreptului, aşă cum am ară- 
iat, se întemeiază pe conștiința juridică individu- 

ală. aşă cum se aplică în mulţimea diferitelor ca- 

zuri particulare, şi aşă cum se generalizează apoi 

treptat, prin repetare, în conștiința socială respec- 

tivă, constituind curentele mari de conștiință co- 

lectivă. Se repetă anume în fiecare caz paâ- 
ticular similar constatarea, că o situaţiune este 
nedreaptă, că un raport juridic trebue apreciat în 

anumit fel, până ajunge să se creeze un curent 

social general. Când acest curenţ este destul de 

eficace, spre a influență puterea statului şi în 

special aceă parte din autoritatea statului, care de- 

ține puterea, legislativă, atunci începe politica. de 

modificare a sitaațiunei juridice existente, ten- 
denţa spre legiferare. Legiferarea ete astfel ope- 

rațiunea care crează dreptul pozitiv, îl precede și 

se distinge de el, pentrucă are un caracter dinamic, 
pe când dreptul pozitiv arc un caracter static. 

Dreptul pozitiv este așă dar o realitate juridică 

deosebită de relațiunea juridică, întru cât el nu 
consacră de cât unele din relaţiunile juridice exis- 

tente sau posibile la un moment dat. El este deo-
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sebit şi de legiferare, care este tocmai operaţiunea, 
juridică, prin care se constitue dreptul pozitiv. 

Dreptul pozitiv se manifestă prin îsvoare, unul 
din caracterele sale este sancţiunea, acolo unde e 
posibilă și unde autoritatea de stat o' institue; cu- 
prinsul său stă în înstituțiuni juridice. Studiu] 
dreptului pozitiv se poate. astfel descompune în 
trei mari capitole,



A. ISVOARELE DREPTULUI POZITIV 

Isvoarele dreptului pozitiv sunt; de două feluri: 

formale şi cel material. Această distincțiune este 

esențială. 

Cel material este isvorul real al dreptu- 

lui pozitiv. Dreptul pozitiv este, ca să spunem 
astfel. secreţiunea, conştiinţei juridice a, societăţei 
respective. Am arătat, cum din relaţinnile iuridice, 

care se cumulează, se generalizează, naşte acel 

curent; general de opiniune, pe care-l numim con- 

ştiinţa juridică colectivă a societăţei respective. Din 

această conştiinţă juridică a sooietăţei respective 

naşte dreptul pozitiv, fie că este vorba de dreptul 

cutumiar când se naşte într'un mod inconştient şi 

latent, fie că este vorba de legea, scrisă, când se 

face în mod reflectat, prin acţiunea, conştientă a 

legiuitorului. Dar dreptul pozitiv, în ori ce caz, 

este rezultatul conștiinței juridice, mai mult sau 
mai puţin generalizate, a societăţei respective. Prin 

urmare. drepiul pozitiv are un singur isvor mate- 

vial, este conştiinţa juridică a societăţei respective. 

Această conștiință juridică, nefiind de cât ge- 
veralizarea, abstracţiunea reziduală, din toate ca-
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zurile individuale de relaţiuni juridice, care se 
supun aprecierei noastre în raporturile sociale, are 
Şi ea două părţi, asupra cărora am insistat sufioi- 
ent altă dată *) este o parte de fapt, constatarea si: tuațiunilor, fie fizice, fie psihologice și o parte ra- 
țională, de apreciere, care duce cu încetul, combi- 
nându-se cu situaţiunea, de fapt, la, ceeace numim 
idealul de justiţie al unei epoci, la un popor dat. 

Acesta, este isvorul materia] al dreptului po- 
zitiv. | 

Să vedem acum ce sunţ isvoarele formale, Drep- 
tul pozitiv, când există, trebue să fie consacrat; 
prin cevă, trebue să.] cunoaştem în anumite cris- 
talizăi, care să ni-l arate ce este. 'Trebue să existe oarecari forme în cari să] găsim, şi prin 
care el se manifestă. Aceste forme, care ne arată în ce consistă dreptul pozitiv, sunt isvoarele “for. 
male de drept, 
„Se citează de autori ca isvoare formale: cutuma, 

legea, doctrina şi jurisprudenţa. 
Fiecare din aceste isvoare consacră reguli con- 

statate în situațiuni juridice preexistente şi astfel 
prin generalizarea, acestor situaţiuni ajunge la, posi- 
bilitatea unor aplicațiuni la cazuri noui viitoare, 

Dintre acestea, ştim că în dreptul nostru legea 
Joacă rol covărşitor ca lege serisă. Ea, nu se reali. 
zează însă ca drept pozitiv de cât aşă cum apare 
în practică prin aplicarea, pe care i-o face Jurispru- 

  

1) III-I-E,
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dența. Asemenea cutuma, precum şi doctrina, acolo 
unde aceste isvoare sunt; consacrate, se manifestă 

ea drept pozitiv prin jurisprudență. Jurisprudenţa 
în sens larg, deşi în genere azi nu e recunoscută 
ca isvor formal, ne arată totuşi în fapt şi numai 
ea, singură, ca o oglindă fidelă, care este dreptul 
pozitiv la un moment dat într'o anume ţară 1). 

1. Isvoarele formale ale dreptului pozitiv 

Spre a înţelege semnificaţiunea isvoarelor for- 
male, trebue să ne gândim, că ele reprezentă în- 
joneţiuni la adresa interpretului spre a-i deter- 
mină, printr'o regulă de drept, care i se aduce 
astfel la cunoştinţă, judecata lui în fie care caz 
individual. 

In timpurile primitive, în societăţile încă a- 

morfe și neorganizate, aceste isvoare lipsesc în- 

tr'o largă măsură: legi nun sunt sau sunt foarte 

puţine, cutumele nu sunt încă formate. In eceste 

condițiuni judecătorul e liber să aprecieze dela, 

caz la caz după chbibzuinţa şi credința sa. Uneori 

judecata lui apare ca o revelaţie divină ?). Ince- 

tul cu încetul însă precedentele se fixează, legile 
apar cu normele lor. poruncitoare a, unei apl'ca- 

  

1) III-a. 

2) Sumner-Aaine, J, uncien droit, tr. tr. paz. 4-8; Deela- 
reuil, La justice dans les coutumes primitives, Nouv. Rev. 
hist. du droit, 1889, pag. 192-397; Bekker, Ernat und Scherz 
der unsere TWiesenscha ft, pag. 45, ete.
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țiuni invariabile. Interpretul, înainte de a face apel la, judecata, lui individuală, începe a trebui „să se supună acestor autorități; uneori chiar, şi tot, mai mult, el e juridiceşte obligat de organi- zarea, socială respectivă să se supună acestor. nor- me, care i se impun, Astfel în concepția noastră de azi, judecătorul și în genere interpretul trebue să aibă privirea aţintită asupra normelor pe care i le revelează isvoarele formale Şi trebue să se su- pună lor în judecăţile individuale pe cari le emite. Aceasta corespunde unei nevoi profunde: ne- voia de securitate a societăţei. Nimic nu poate mai uşor da, naştere la nedreptăţi, de câţ liberta- tea arbitrară lăsată celui care aplică dreptul, de a-l impune în mod variabil după impresiile sale. E una din necesităţile de fapt cele mai de seamă, care asigură ordinea juridică, aceea ca fiecare să, ştie, pe câţ posibil, ce normă i se va aplică şi să nu se vadă, în activitatea sa, lăsat pradă inspiraţiilor personale şi instabilităţei la care ele pot duce, Isvoarele formale de drept apar astfel ca o simplă instituţiune Juridică, un mijloc de a asiguri, 0 mai bună realizare a justiţiei, chiar dacă, în fixitațea lor, ar puteă avea, uneori inconveniențe și ar puteă duce câte o daţă la soluţiuni inechita- bile: între două, rele experienţa socială multimi. lenară a ales pe cel mai mic, Astfel, la no, legea, de ex. apare cu un cuprins eminamente imperativ, impunând în principiu normele, pe care ea, le revelă, ori cărui judecător: ea cuprinde
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injoncţiuni adresate de organul de stat care are 
puterea. de fapt cea mai mare în societatea respec- 
tivă. Normele cuprinse în isvoarele formale ale 
dreptului pozitiv au autoritatea morală şi mate- 
rială, care derivă din aceste consideraţiuni: altă 

autoritate nu au şi nici nu pot avea. 
Interpretul trebue așă dar să caute a cunoaşte 

cuprinsul normelor legale. Dar aceste norme sunt 
simple abstracţiuni, care nu se vivifică de cât prin 
practică, în fiecare caz în parte. Astfel aplicarea 
lor duce uneori la alterarea lor, în orice caz foarte 

deseori la exerescențe lăturalnice, în afară de ele. 
Aceste norme reale, aplicate, se fixează prin ju 
risprudențe şi rămân constante, sub presiunea 
nevoilor practice și a mentalităţei respective. Jude: 

cătorul va trebui în aceste condițiuni să caute 

normele dreptului pozitiv în modul cum ele se ex- 
primă prin jurisprudenţe *). iar isvoarele formale 
rămân numai simple directive. 

Asemenea directive, ca isvoare formale, se re- 
cunosc azi în genere, numai în lege şi uneori, în- 

tr'o măsură mult mai restrânsă pe continent de cât 

în țările anglesaxone, în cutumă. Cutuma, a jucat 

  

1) Astăzi de altfel o întreagă şcoală de drept se ocupă de 
cercetarea dreptului prin Jurispundente, spre a vedeă aspec- 
tul pe care-l îa astfel normă legală și spre a-i infuză viața 
reală, legată de ideia de justiţie care trebue să o domine. 
Comp.: Meynial, Les recuoils d'avrâts et les arretistes (Lă- vre du centenaire du Code civil); Baudet, P'abbe arrâtiaste, 

1908; &. Cohendy, La mâthode dun arrâtiste au XIX-e 
siccle: Labbe, 1910,
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un mare rol până după 
continent, dar de atunci 
festare, mai ales 
ficare făcute atâţ 
tul public, 

Am văzut însă, că noţiunea însăşi de isvor for- mal al dreptului pozitiv Presupune o realitate juridică preexistentă, o multiplicitate de relațiuni Juridice, în cari rațiunea, impune o anume apre- ciere, generalizând-o. In aceste condițiuni nu e de mirare, că concepțiunea, 
vor formal un :fe] de r 
bilă, să cedeze pasul 
tice. Isvoarele formale 

Revoluţia. franceză şi pe 
legea domină fără con- 

în urma marilor opere de codi- 
în dreptul privat cât Şi în drep- 

realităților şi nevoilor prae- 
de drept apar tot mai mult, 

ă rostul mai de aproape, ca simple expediente, ca; simple mijloace technice, destinate numai să atingă scopul lor social, secu- ritatea, şi certitudinea în raporturile juridice. Ori de câtej ori, astfel). interese Superioare se arată în fapt, isvorul devine elastic în aplicarea lui, el pierde din rigidit, ate şi duce uneori la aplica- tiuni cu totul neașteptate. Aşă, se petrece uneori şi în dreptul privat; dar se înţelege, că aşă se va petrece foarte deseori în dreptul publice şi mai ales în cel constituţional, unde isvorul forma] Prinde cu totul un alţ aspect de elasticitate lăy- zită, până chiar uneori la'o libertate în aplica- fiune. 

Pe de altă parte, isy carele formale şi în spe- cial legea, ca orice operă umană, sunt departe de
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a fi perfecte și sunt departe de a fi completa. O 

largă zonă de libertate în aprecierea dreptului se 

desinează tot: mai mult în jurul lor, cu cât sunt 

mai de aproape cunoscute în natura lor şi în mo- 

dul real cum se aplică 1). Ele apar astfel ca însu- 
ficiente și relative. 

Isvoarele formale se arată astfel unei mai a- 

propiate cercetări, întw'o legătură de continuitate 
nu numai între ele, dar şi cu elementele de fapt 

pe care au pretenția, că le domină, constituind 

astfel o scară descendentă în tranziţie continuă, 
sub forma unei decolorări crescânde a aspectului 
lor imperativ, până când acesta, se pierde cu desă- 

vârşire. „In fond, ceea-ce numim isvoare formale 
„ale dreptului pozitiv”, scrie cel mai adânc, poate, 
cercetător al lor, care totuși a dovedit cât de de- 
parte merge cu respectul lor”), „anume legile. 

„cutumele, autorităţile tradiționale (adică doetrina 
„Și jurisprudența), ce sunt ele altceva. de cât nu- 

„mai piese, mai răsărite şi mai bine marcate, a 

„acelei structuri vii care e organizaţia noastră 

„socială?“ Şi mai departe*): „Dacă revnim şi com- 

„binăm împreună, atât isvoarele propriu zise ale 

„dreptului pozitiv, cât şi diversele procedee de 
„Metodă, cari servesc să degajeze dreptul pozitiv 

„„printr'o cercetare mai liberă, ajungem să consta- 

„„tăm o vastă hierarhie a metodelor de interpre- 

  

1) Gâny, Mithode d Interpretation. 3 Geny, Loc. cit., No. 164. 
) Gâny, Loc, cit., No. 177.
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„tare juridică, care comportă și ele nuanţe înfi- „mite“! | 
Legea, întradevăr, formulă vidă, deoarece este abstractă, se interpretează fie prin logica ei internă, fie prin logica elementelor de fapt care 0 însoțesc, nevoi sociale, lucrări preparatorii, ete. Pe deasupra textului ei.se ţese o pânză deasă de principii și construcţii juridice, care-i determină, un spirit logic şi obiectiv, de multe ori străin de preocupările psihologice ale autorilor ei. Interpre- tarea extensivă, raționamentul prin analogie, pro- cedeul prin ficțiuni maj mult sau mai puţin ca- xacterizate, îi extinde ŞI mai mult aplicarea, alter- Hând astfel în mod evident imperativul de fapi iniţial, pe care-l cuprindea. Și când aceste mijloace tot nu sunţ suficiente, spre a înmlădiă textul legei nevoilor imperioase şi evidente ale vieţei practice de toate zilele, 

chiar şi „o liberă cercetare“ 
pe baze ştiinţifice, adică logice şi obiective, cum explică așă de frumos Gâny, căutând să realizeze în fiecare caz cât mai multă, justiţie ). Astfel în jurul legei sau pe urma unor jurisprudenţe con- stante se pot creă, adevărate cutume. Cutumele în- săși, întru cât reprezentă practice atât de înrădă- cinate în cât părțile au dreptul să socotească, că prin ele îşi exercită un drept pozitiv, care trebue sancționat de instanţe, se deosebesc de uzuri, cum —— 

atunci intervine 
a cazurilor concrete, 

  

1) Methode d Interprătation, passim,
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sunt cele dintre proprietarii vecini sau cele din 
comerţ, căci acestea din urmă nu dau naştere la 
o asemenea credinţă, explică Geny *), ci sunt soco- 

tite ca fiind numai elemente de fapt, prin care se 

interpretează şi se luminează voința, părţilor. 

Geny singur este însă siliţ să mărturisească, deşi 

încearcă să facă o discuţiune cât mai metă; între 

uzuri convenţionale şi cutumă, că deosebirea, în 
foarte multe cazuri de aplicare, „se estompează 

„astfel că la un moment dat uzurile convenționale 

„se transtorină în adevărate cutume”?). Cutuma 

pe de altă parte se deosebiă, încă înainte de Re- 

voluţia franceză, printr'o nuanţă practică abiă 
perceptibilă de ceeace se numiă „raţiunea scrisă”. 

veprezentată prin dreptul roman, a cărui autori- 

tate se socoteă foarte mare, dar „ceva mai mică” 

de cât a cutumei consacrate. Cine ar puteă măsură 

aceste nuanţe? In fine jurisprudenţa, prin repe- 

tarea ei constantă şi îndelungată, nu duce oare la 
situaţiuni stabile de drept similare cu acelea ale 

legei şi ale cutumei? Cine ar mai puteă azi să 
încerce în faţa, instanţelor judiciare să mai pue 

în discuţie spre ex, teoria heredelui aparent? Și 
totuşi ce transiţie lentă și indemareabilă între o 

asemenea jurisprudență, care, cum spune Gâny, 

  

e) Loco eit., No. 130, 181, 132, 
) Comp.: Savigny, Frate de dr. roman, tr. fr., vol. L, pag. 96 şi 193; Regeleberger, Pandekten, $ 22; Goldsehmidt, Hand- buch des Handelsrechts, vol. 1, pag. 329 et s.
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are autoritatea „raţională scrisă“, cum era înăinte 
dreptul roman, şi altele mai puţin cristalizate, 
dar totuși cu autoritate. Chiar numai o singură 
decizie a unei înalte instanţe poate să deschidă 
calea unor alte decizii similare în viitor. Şi tot 
asemenea, o doctrină unanimă poate impune o di- 
rectivă; chiar şi numai o singură consultaţiune 
a unui jurisconsult cu autoritate ar puteă uneori 
determină o soluţiune practică. 

Iată dar, că, elemente care în mod normal sunt 
socotite ca nefiind isvoare formale, exercită, în- 
trun grad mai mare sau mai mic, aceiaşi autori- 
tate, la. care isvoarele formale şi în special legea 
întotdeauna, pretind, dar pe care nu o au întot- 
deauna. O transiţiune imperceptibilă există dela 
unele la altele, care face, că în practică, adică în 
realitatea, juridică de toate zilele, şi nu în teorie, 
o delimitare şerioasă a noţiunei de isvor formal al 
dreptului pozitiv să devie extrem de anevo- 
ioasă, 

Aceasta cu atât mai mult cu câţ cercetările 
din urmă, în această privință, ne arată, că nici 
chiar legiuitorul nu poate determină cari sunt is- 
voarele formale ale dreptului pozitiv, de cât în- 
tr'o oarecare măsură. Legea ar puteă abrogă ase- 

menea, işvoare, cum de ex. codul civil a abrogat 
cutumele anterioare; dar legea nu poate opri for- 

marea, de noui cutume în jurul ei, crearea de uzuri, 
elaborarea unei interpretări extensive, aplicaţiunea
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largă jurisprudenţială, pe cari nevoile, imperioase 

ale zilei le pot impune '). 
Cu drept cuvânt sa putut astfel spune, aşă 

cum de altfel am arătat-o mai sus, că „în loc de 
„a acceptă ca date primordiale isvoarele formale 

„ale dreptului, cari nu sunt, în mod manifest, de 

„cât revelaţiunile unui adevăr mai profund, tre- 

„bue să scumțăm acest adevăr în el însuşi” ?). Iar 

alți autori au putut vorbi de o luptă continuă, 

care duce la un echilibru dozat în altfel în fiecare 

speţă, între „nomocraţie“i, reprezentând autor 

tatea, şi „sophoeraţie'“i, reprezentând libera, dar 

“rațională şi obiectiva apreciere a fiecărui caz, pe 

baze pe cât posibil ştiinţifice: dreptul ca ştiinţă 

primează astfel în realitate noţiunea de drept în- 

temeiată pe autoritate *). 

O apreciere rațională şi obiectivă, bazată pe 

date ştiinţifice, a fiecărui caz în parte, stă astfel 

la baza aplicărei isvoarelor formale ale dreptului 

pozitiv, în tocmai după cum, precum am arătat, 

“ea stă şi la origina formărei lor. Acesta este „ade- 

vărul mai profund“, de care vorbeşte Geny, dar 

pe care, poate, nu îl precizează în deajuns. E 
vorba, de constatarea fiecărei relaţiuni juridice în- 

dividuale, sub dublul său aspect, aşă cum l-am 

  

1) Comp. Geâng, Mâthode d' Interprâtation, No. 89, 90, 150: 
M. Leroy, La los. ” 

> Geny, Methode d Interpretation, No. 195. . 
) Zi. Sternberg, Binfihrung în die Rechtswissenschajt 

ed. 2, vol. I, $ 9—13.
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descris), a] elementelor sale de fapt şi al elemen- tului său de apreciere raţională juridică. In în- treagă această - elaborare 'isvorul formal a] drep- tului pozitiv joacă și el de sigur un rol; dar acest rol nu este de loc, precum sar puteă crede, ab- solut, ci are un caracter cu totul relativ, coman- dat de constatările raționale, cari se pot face pri- Vitor la fiecare speță. Isvoarele formale sunt Şi ele în acest sens fapte, pe care dreptul trebue să le ia în considerare, fapte de multe ori de o im.- portanță, covârșitoare, dar în orice caz fapte, ca, ori care altele, 
In acest sens regula, cuprinsă în isvorul formal, ca o afirmare a, unui imperativ, nu se poate con- sideră, fără, a Sreși în contra spiritului însuşi al ştiinţei dreptului, ca un simplu act de voinţă, al unui legiuitor, dacă e vorba de lege, sau q, unei societăţi, dacă e vorba de cutumă. Ea e o con- statare rațională, care trebue pusă în legătură logică cu toate celelalte constatări raționale ju- ridice şi în Special cu aprecierile juridice multi- ple ale cazurilor individuale, 
Aceasta, se vede mai uşor peniru cutumă, care nu poate apărea ca un act de voinţă al unei auţo- Tități şi nici chiar ca un act; conștienţ a unei societăţi date *). Aci ne aflăm p e 

de. voinţă 
Ur şi sim. 

1) 111-1, 
2 Geny, Methode d Interpretation, No. 114; Unger, Gster- 

reichisches Privatrechi, $ 5. 
2955,— Biblioteca Universitară _ vw
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plu în faţa unei aprecieri raţionale generalizate. 

În aceste condițiuni, — deşi se pretinde, că ches- 

tiunea, interpretărei cutumei nu înfăţişează aproa- 

pe nici o dificultate *), deoarece norma impusă de 

ca este de cele mai multe ori chiar o aplicare con- 

cretă, sau în orice caz o enunțare foarte simplă, 

ca, orice enunţare de acest fel elaborată pe căi sim- 

plificatoare de viaţă socială, nu putem. luă normă 

cutumiară de cât ca o enunţare logică şi ca atare 

comportă toate construcţiunile raţionamentului, ea 

trebuind să aibă aceă armonie internă pe care râ- 

(iunea o impune tuturor creaţiunilor sale. 

Dar problema este mai delicată când e vorba 

de lege. Aci aparenţa este, că un organ al statu- 

lui, organul legislativ, fie el monarchul, fie pai- 

lamentul, îşi exprimă o voință, care trebue res" 

pectată ca atare”). Am arătat mai sus cât de 

greşit este a se luă această voinţă ca o realitate 

psihologică intangibilă: voința şi intenţia legau 

torului, la o analiză mai amănunțită, îşi atenu- 

ează, până aproape şi-l pierde, caracterul său 

psihologic *). 
Dar încă o consideraţiune mai este dete 

în această privinţă. Să nu se uite, că le 

rmdinantă 

gea este 

: 2 Gâny, Meâthode d'inteTprâtation, No. 114. , 

i; 2) Gâny, Mâthode dinterprâtation, crede, eu majoritatea 

dootrinei, că legea e numai expresiunea unei voințe & autorului 

oi (N o. 98, 99, 155), defectoasă ca orice voinţă umană. (No. 

3) III-1. In această privi , zzut 

exact realitatea. stă privinţă, credem, că Geny a vii
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formula ei; ca consistă în cuvintele, devenite so- 
lemne prin iorma lor autentică, prin care ea po- 
xuncește normele sale, și în afară de aceste cu- 
vinte, de această formulă, sacro-sanctă, - nimic nu 
are valoare de isvor formal de drept pozitiv, nici 
voința psihologică a, iegislatorilor, nici declara- 
țiunile lor, nici lucrările pregătitoare: dacă aceste 
eiemente nu sunt sub vre-o formă cristalizate în 
textul solemn al legei și nu contribue pe calea 
aceasta a-l lumină, ele nu au nici o valoare Şi în 
orice caz pot aveă numai o valoare ajutătoare, cu 
totul relativă şi redusă), iar nu una de isvor 
iormal. 

lată dar, că dintr'o dată se face un salt: se în- 
lătură de fapt elementul instabil psihologie al 
voinţei legiuitorului şi se erijează, în isvor legis- 
laiiv al dreptului pozitiv numai formula sacro- 
sanctă a legei, adică o enunţare sub formă de ju 

" decată raţională. Prin aceasta textul legei prinde 
o existență de sine stătătoare. EI se impune pe 
cale logică, el are în sine un cuprins raţional, care 
prin urmare trebue elaborat; ca orice afirmare ra- 
jională. Astfel şi numai astfel ne putem explică, 
cum se ajunge la posibilitatea, desvoltărilor rațio- 
nale, cărora în mod evident; dreptul le acordă o 

  

1) Gâny, Mâthode d'interpretation, No. 92:, Le signe spt- cifique de la loi terite, c'est la forme. C'est une volont& 
coulte dans une formule verbale“ 3 No. 101: „C'est ă la for- mule qu'il faut demander la r&vâlation de la volontt „legis- lative: c'est ă la formule de la loi que l'on doit s'adresser 
tout d'aborâ“, Comp.: No. 102-106.
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specială predilecție. Prin ele, prin crearea de prin- 

cipii, de interpretări, de analogii, de ficțiuni, de 

construcțiuni, ca o traducere a armoniei intime 

care leagă între ele toate raporturile de drept” '), 

textul rămâne ca un infim element modest dintro 

largă pânză logică ţesută pe constatările realităţi- 

lor şi nevoilor sociale. Este evident, că această su- 

perstructură logică are caracterul, pe care-l au în 

ştiinţă hipotezele *), şi prin urmare trebue să se 

adapteze în mod neîncetat nevoilor zilnice: astfel 

ajunge a fi, cum s'a întâmplat deseori în istoria 

dreptului *), un obstacol la progresul juridic, în 

loc de a fi tocmai un instrument elastic, dar obiec- 

tiv, de adaptare la trebuinţele societăţei respec- 

live. Dar toată această elaborare raţională există 

şi e cu atât mai rafinată cu cât ştiinţa dreptului 

e mai înaintată. Ea este produsul adevăratei ştiinţe 

juridice, care, cu atenţiunea mereu îudreptată 

spre nevoile concrete ale societăţei şi deci spre 

relaţiunile juridice individuale dintre persoane, 

nu se poate mărgini exclusiv numai la exegeza 

unor texte moarte, ci prin ele şi chiar uneori pe 

deasupra lor trebue să satisfacă, prin acţiunea 

armonizatoare a  raţiunei, nevoile superioari 

1) Bertrand, Discours de ventrte & Puudience solennelle 
«le Za Cour de Cassation, 16 et. 1888. 

Ș 2) Henri Poincart, Seience el Hipothese; Geny, Metode 
«d înterpretation, No. 68: 

) Un caz caracteristice a fost regimul Castolor la Indieni: 
«aro cristalizându-se a oprit progresul. Sumner Maine, I/an- 
cien droit, Bougle, Le râgime des Custes,
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de justiţie, pentru care aceste isvoare formale 
există. i 

In aceste condițiuni, ca o concluziune, consta- 
tăm, că isvoarele formale ale dreptului pozitiv au - 
o valoare relativă, ca orice fapte şi instituţiuni so- 
ciale; ele nu-şi au o semmnificaţiune în sine, ci nu- 
mai în vederea, scopului superior pentru care exi- 
stă și pe care singur trebue să-l servească, acest 
scop ește constatarea cât mai corectă a relațiuni- 
lor juridice individuale dintre persoane; prin ur- 
mare ele tind la realizarea cât mai perfectă a 
justiției şi a echităţei 1), şi astfel rostul lor nu 
există de cât în funcţiune de cazurile individuale. 
de speţe; ca, o urmare. dreptul se va găsi cristali- 
zat în jurisprudențele care-l consacră, aşă cum îl 
consacră, uneori cu o destul de mare libertate faţă, 
de pretenţiunile aparente ale isvoarelor formale. 

Ca ori ce realitate juridică, isvoarele formale 
ale dreptului pozitiv, precum eră de aşteptat faţă, 
ile 'toate constatările făcute până acum, au un 
înţeles logic şi se interpretează, înviind abstrac- 
țiunile pe cari ele le reprezentă 7). numai cu re- 
ferire la relaţiunile juridice individuale. 

I) Geny, Mâthode dinterpretation, passim, în special: Pre- 
faţa de Saleilles şi No. 15, 25, 10, 195, 208, 216, 219. 
Comp. Dernburg, Pandekten, $ 19; Endemann, Finfâhrung 
în das Studium des biirgerhehen Gesetzbuchs, 1899, vol. I, 
ag. 27. 

P “2 Gâny, Meihode d'interpretation, No. 13, 47, 141, 148, 
154.
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2) Cutuma 

Cutuma, obiceiul juridic, sau, cum s'a numit 

în trecutul nostru, obiceiul pământului, se naşte 

prin repetarea, aplicărei unei aceleiaşi idei juridice 

întrun mare număr de cazuri individuale succe- 

sive, prin creare de precedente, Cutuma, îşi scoate 

autoritatea, din „o practică imemorabilă, conside- 

„rată ca lege din strămoși“, spre deosebire de anuw- 

mite uzuri, cum sunt uzurile comerciale, care re 

prezentă „felul tacit în care părţile au înţeles să 

„„convină, aşă cum rezultă dintr'o practică dove- 

„dită” 1). Aceasta din urmă au astfel un caractei 

convenţional şi, ca orice fapt, trebue dovedite 

înaintea instanţelor judecătorești în întregimea 

lor. Cutuma din contra, reprezentând dreptul po- 

zitiv, poate fi invocată de-a dreptul de instanță, 

când aceasta o cunoaște ?). 

Cutuma, ca să existe, presupune aşadar pe de 

o parte un uz, o practică a justiţiabililor, veche 

şi necontestabilă; dar pe de alta ea reprezentă $i 

ideia că norma pe care o implică nu poate fi se- 

pios contrazisă de cei interesați, că prin urmare, 

în recunoştinţa lor, stă în mod normal recu- 

  

1) Thalter, Praită 6lâm. de dr. commercial, 1910, No. 49; 
Regelsberger, Pandekten, $ 22; Kohler, Lehrbuch des bi 
gevlichen Rechts, $ 35. 

2) Gâny, Methode d' Interpretation No. 118; Gierke, Deut- 
sches Privatrecht, 1895, vol. I, pag. 174 ete.



DREPTUL POZITIV 423 

noașterea unui adevărat drept care se poate re- 
vendică ca atare, sub sancţiunea juridică *). 

O constatare de fapt este astfel condiţiunea cu- 
tumei, înveterata consuetudo, care dă conştiinţa, 

ce este drept şi necesar, opinio necessitatis. 
Dacă se face o analiză atentă a cutumei ca, isvor 

formal al dreptului pozitiv se va constată, că ea, 

se întemeiază în prim rând pe cazuri concrete care 

au precedat, așă zisele: precedente. Aceste cazuri 

au trebuit să fie consacrate, adică să se recunoască 

valoarea lor juridică, întocmai cum se recunoaşte 

valoarea, juridică a unei legi în sistemul nostru. 

In fiecare din aceste cazuri concrete, raţiunea. ju- 

ridică ianalizează complexul de relaţiuni juri- 
dice care-l compun, şi constată, că unele se re- 
petă: în felul acesta se constitue o noţiune gene 

rală, degajându-se aceea ce e comun într'o serie 

de cazuri concrete; aceasia este norma generală 

astfel consacrată prin cutumă. Numai graţie acestei 

noţiuni generale se poate în fine apoi găsi întrun 

caz nou 0 asemănare cu cazurile precedente: se 

constată, că o anume relaţiune juridică se repetă 
si în acest caz nou. In felul acesta cutuma. se aplică 
la cazurile cari survin; ele sunt rezolvate printr'un 

act; de aplicare a normelor generale cutumiare și 
aceasta se face prin jurisprudenţă în sens larg. 

Jurisprudenţa aplică așă dar şi deci interpretează 

normele cutumiare, cum ar face cu normele legale. 

  

1) Geny, Methode d'Interprâtation, No. 119,
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Cutuma stă astfel într'o practică îndelungată 

socotită ca dreaptă. Ea are prin urmare o realitate 
distinctă de jurisprudență. Aceasta are datoria să 

o constate şi să o aplice, adică, în sens larg, o în- 

terpretează. Numai prin jurisprudență cutuma se 

consacră. Pe de altă parte o jurisprudenţă constantă 
poate creă cutume. 

Imconvenientele cutumei stau în mobilitatea ei, 
mai ales în forma, ei iniţială. Ea se poate schimbi. 
Deci e nesiguranță. Are însă în acest stadiu a- 

vantajul plasticităţei, întru cât regula de drept 
se adaptează la început întocmai necesităţilor so- 

ciale. | 

In ori ce caz cutuma este foarte greu de consta- 

tat. Legea se constată foarte uşor după textul său. 
In sfârşit, cutuma, odată fixată nu este elastică: 

ea rămâne, persistă în practică, printr'o forţă 
specifică de inerție, prin acel instinct de conser- 
vare, care stă la baza ori cărei practice sociale. 

Chiar 'dacă se simte nevoia unei soluţiuni noui, 

este foarte greu de obţinut. Nu există mijlocul ju- 
ridic rapid şi eficace de a schimbă o stare de drept, 
aşă că, de multe ori, cutuma în loc să fie spre 
folos, poate să ducă la cristalizarea unei practici 
juridice de drept pozitiv, care să fie un impedi- 
ment real, şi câte odată fatal, pentru desvoltarea 
societăței. 

Cutuma însă în ori ce caz nu este în sine un 
fenomen de drept privat. Ea este consacrată și 
“arantată, în aplicarea ei, de autoritatea de stat
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şi numai întratât devine drept pozitiv, Deşi ea 
poate fi creată prin activitatea particulazilor, to- 
tuşi statul, prin autorităţi şi prin instanţele jude. - 
cătorești, o aplică, aşă cum s'a creat. Prin urmare, 
din acest punct de vedere, ea se aseamănă cu le- 
gea scrisă, 

Prin aceasta cutuma se deosibeşte însă nu nu- 
mai de uzurile convenţionale, dar şi de sim- 
plele obiceiuri, care nau nimic de a, face cu drep- 
tul pozitiv. Asemenea obiceiuri, cari sunt apro- 
piate, ca structură de formaţiune, de cutumele ja- 
ridice, nu sunt drept pozitiv pentrucă mu sunt 
aplicate de instanţe sub garanția, statului şi even- 
tual, sub presiunea sameţiunilor. Cutuma din a- 
cest punct de vedere joacă exact: acelaş rol, pe care 
în legislaţiunea noastră, îl joacă legea. Inţelegem 
foarte bine, că obiceiul de exemplu de a prăsnui 
cu steaua anul mou nu este drept pozitiv, pe când 
cutuma este. 

Atunci când cutuma nu este consacrată de in- 
stanţe judiciare, ci ea se constată din acțiunea 
repetată a unui organ de drept public, ea, consti- 

tue uzanţele. Astfel în dreptul constituţional și 
în genere în dreptul public de pretutindeni joacă 

mare rol uzanţele. 

In ceea-ce priveşte fundamentul raţional al cu- 

tumei, s'a spus, şi aceasta este teoria, clasică, că 

ca se întemeiază pe aprobarea tacită a legislato- 

rului, fiind un fel de lege consimţită în mod ta-
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cit 1). Ceea-ce incontestabil trebue reţinut din a- 

ceastă, idee, pe care Geâny o socotește contrară ori 

cărui adevăr istoric”), este că autoritatea, de stat 

consacră cutuma prin sancţiunea pe care i-o dau 

instanțele judecătoreşti; chiar dacă ea nu formu- 

lează regulile cutumei, dar le consfinţeşte, așă 

cum, ele reies din practicile vechi recunoscute. 

Tn ori ce caz cutuma, corespunde unui fapt na 

tural în societate, nevoii de securitate, de egali- 

tate de tratament şi deci de justiţie”). 

Intrebarea ce valoare mai poate aveă astăzi 

cutuma, în legislaţiunea noastră continentală, cu 

codificările ei aşă de complete, este o altă pro- 

blemă. In dreptul public intern de sigur că, sub 

forma oare cum atenuantă de uzanţe, ea joacă un 

rol foarte mare. De asemenea în dreptul interna 

ional. In dreptul intern privat, unde codificările 

au desființat cutumile anterioare, ca isvoare for- 

male de drept pozitiv, în toate materiale reglemen- 

tate de ele €), cutuma totuşi mai poate jucă un 

  

1) Geâny, Mâthode dinterprâtation, No. 114. Ad: Julianu:: 
fr. 32; Hermogenianus, fr. 35, D., De legibus, |, 3; Cajus. 
Comm., III, 82; Ulpianus, De legibus, 4. 

2) Geny, lo. cit. Comp.:Unger, Osterreichis 
recht, $ 5. . 

3) Rogelsberger, Pandekien, $ 17; Dernburg, Pandekten, 
1896, vol. I, pag. 60; ITorkounov, Coura de thEorie gendrale 

du droit, tr. fr., $ 52; Capitant, Introd. 6 Ve. du dr. cit: 

1912, pag. 25—96. , 

4) Să nu se uite că în unele regiuni din România și a” 

nume în apusul Ardealului, menţinându-se încă sistema de 

legislație ungară, cutuma este încă isvorul formal al drep- 
tului civil pozitiv. 

ches  Privat-
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rol, atunci când se formează pentru interpretarea, 
desvoltarea, sau chiar completarea legei, juxtapu- 
nându-se astfel legei 1). 

Ca, exemple de asemenea cutume moderne se 
dau de obicei acelea referitoare la proprietatea 
funciară, la, vecinătate, la dreptul soţiei de a 
purtă numele bărbatului, la anumite practici de 
autentificare (în special notariale), la valoarea 
actelor de notorietate, la anume practice admi- 
nistrative, la, practicele comerciale, industriale, a- 
gricole (spre ex. la noi în privinţa ieşirei din moşie 
şi a folosinţei moşiei de arendași în ultimul an). 
acele ale profesiunilor libere (în ceeace, priveşte 
onorariul de ex.), ete. întrucât bine înţeles toate 
aceste materii nu sunt reglementate expres, 

În ori ce caz, în genere, nu se acordă virtute 
efectivă unei cutume contrarii ordinei publice şi 
bunelor moravuri și nici unei cutume care ar abro- 
gă sau ar desființă prin neusagiu legea (consue- 

tudo abrogatoria şi desuetudo). In Anglia chiar, 

țara clasică a dreptului cutumiar, se aplică întot- 
deauna legile ori cât de vechi ar fi, chiar dacă au 

fost de mult uitate”). 

1) Geny, Methode dinterprâtation, No. 129. Comp.: Le- 

febure, La coutume comme source formelle du droit en droit 

franțais centemporain, 1906; Valletie, Du vâle, de la coutume 

ete., 1908; Capitant, Întrod. & Vât. du dr. civil, 1912, pag. 
26. Vezi şi Școala istorică, IV-IY. 

2) Blackstone, Coimmentaires sur les los ungluises, tr. îr., 

1823, vol. I, pag. 120; Stephen's, New Commentariea on the 

laws of England vol. I, pag. 60.
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b) Legea . 

"Legea, spre deosebire de cutumă, presupune un 

act reflectat de formulare” a unei norme de drept, 
emanaţiune directă a autorităţei statului și anume 
a organului care, în organizarea, respectivă ' con- 
stituțională, deţine puterea, legislativă, şi apoi un 

'act de voinţă care consacră aceă normă. 

Fiind un act conştient şi reflecţat al unui or- 

gan al statului, legea are o superioritate faţă de 
cutuimă. 

Legea este revoluționară, pe când cutuma este 

esențialmente conservatoare: legea poate să modi- 

fice ori când o situațiune de drept pozitiv, ea poate 
chiar desființă o cutumă şi introduce dispoziţii cu 
totul noui. a 

In fapt, însă, ea, niciodată nu poate interveni, 
de cât până la un punct în conformitate cu ne- 
voile şi cu conştiinţa juridică a, societăţei respec- 
tive, pentrucă altfel legea devine inaplicabilă. De 
aceea, se şi poate vorbi astăzi de o revoltă a fap- 
telor în contra legilor. Autorii, se ocupă astăzi de 
rolul restrâns, pe care-l are posibilitatea legrisla- 
tivă. Dar revolta, aceasta a faptelor în contra, le- 

gilor nu este um fenomen recent. Ea există, de 
când există dreptul, Intreaga evoluţie a dreptului 
roman, care, dela forma primitivă şi simplă a ce- 
lor XII table, a dus la admirabila înflorire din 
timpul din urmă, baza întregei noastre legisla- 
liuni private, ne-o dovedește cu prisosință. Intreaga
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evoluţie a dreptului roman nu este decât o conti- 

nuă revoltă a faptelor contra legilor, care sunt 

puse la punct şi adaptate nevoilor noui, iar ju- 

risprudenţa pretoriană n'a fost alteevă, de cât un 

mijloc de adaptare, de felul acesta, al legilor la 
fapte. Legea nu poate să trăiască indefinit fixă, 

ea, îrebue să se adapteze la fapte. Legea, nu poate 
să vină pieptiş în contra realităţilor, căci atunci 
devine cu desăvârşire inaplicabilă, De aceea, cu 
drept cuvânt, se poate spune că faptele, — şi aci, 

ca în toate domeniile dreptului, pe care le-am ana- 
lizat, sau le vom mai analiză, —constitue ele- 
mentul esenţial în determinarea relaţiunilor juri- 

dice. 

Legea de obiceiu este scrisă şi ne vine greu azi 
chiar să concepem o lege, care max fi scrisă. In 

principiu, însă, aceasta, este posibil în societăţi pri: 

mitive. Filosoful englez Bentham, iar pe Conti- 

nent întreaga mişcare raţionalistă a sec. XVIII-a 

a preconizat; legea scrisă, ca un: produs al raţiunei 

reflectate. 

Când nu este scrisă, legea se deosebeşte încă de 

cabina mereearsta pina cea cite dotați de-—ante- 
cutumă prin aceea, că e dictată de autoritate pub- 

lică, pe când cutuma e numai consacrată de ea. 

Legea are un avantaj, din acest punct de ve- 

dere, acel al fixităţei: dreptul pozitiv nu se mo: 

difică până ce nu intervine o nouă lege şi astfel 

fiecare ştie în ce consistă. 

Legea. se constată ușor, pentrucă, fiecare n'are
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de cât să se îndrepte la textul ei. Totuși la îuce- 

put legea scrisă nu a fost publică, pentru ca, fie- 

care să o poată ușor constată. Securitatea, a- 

ceastă mare nevoe, care se află la baza întregului 

comerţ juridic, capătă o satisfacere mai deplină 

de pe urma, legei scrise, de cât de pe urma cutu- 

melor. Prima condiţiune, pentru ca justiția să se 
realizeze, este ca fiecare să ştie ce-l aşteaptă. Le- 
gea, cât de rea, dacă e precisă și cunoscută, poate 

constitui un avantaj. De aceea însemnătatea, fizi- 

tăței  juzrisprudenţelor, organizată la noi prin 

Curtea de Casaţie; de aci necesitatea de a nu se 

schimbă, legile în toate zilele; de aci acel conser- 

vatism al dreptului, care este una din calităţile 

lui cele mai de seamă. Justiţia trebue să se în- 

temeeze pe o continuitate, tocmai spre 2, ocroti 

dreptul fiecăruia; dacă ne-am află în faţa unei 

continue fluctuațiuni, de sigur că, în loc de ordinea 

publică, la care deptul tinde, am ajunge la un haos 

în care drepturile fiecăruia ar fi compromise. 

Legea este o normă juridică generală cu câ- 

racter obligatoriu și permanent, preserisă de o au 

toritate publică de stat, eventual sub sancţiunea 

forței publice. 

Să lămurim această definiţiune în câteva cU- 

vinte. _ 

Un regulament intern, într'o societate particu- 

lară, un regulament de funcţionare a unei socie- 

tăţi, este şi el o regulă socială obligatorie, dar 
nu este prescrisă de autoritatea de stat.
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Un regulament public, prescris de autoritatea 
comunală sau judeţeană, este însă lege, deşi nu 

mană dela autoritatea, suverană, ci dela o auto- 

zitate în subordine, cum este comuna, judeţul. 

Deasemenea, un regulament de administrație pu- 

blică lămuritor al unei legi, regulament care com- 

plectează legea propriu zisă, nu emană dela pu- 

terea legiuitoare, organizată, în stat, şi totuşi este 

lege, în înţelesul larg de isvor formal de drept po- 

zitiv. 

Fiind vorba de o regulă generală obligatorie, 
Sa spus că ea mar emană totdeauna dela autori- 

tatea de stat. Am mai vorbit despre contractul 

colectiv de muncă şi despre contractul de adhe- 

ziune. Ele cuprind dispozițiuni generale obliga- 

torii, care nu emană direct dela stat. Această, este 

evident, cum foarte bine observă Duguit. Dar 

aceste dispozițiuni sunt garantate 'de autoritatea 

de stat, aşă că ele se întemeiază în realitate pe 

aJte dispoziţiuni, acelea, ale unei legi, care consa- 

cră posibilitatea unui contract colectiv, sau de ad- 

heziune. Contractele de felul acesta cuprind 

reguli care se. generalizează în organizarea 

sindicalistă de astăzi şi se impun unui foarte mare 

număr de cetăţeni. Dar acesta, se face pentrucă 

statul a îngăduit-o, prin legislaţiunea lui. Dacă, 

statul s'ar opune, nu ar există. Prin urmare, în 

ultimă analiză, legea emană numai dela organul 

public. 

Regulile, care constituese legea, trebue să fie
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cu caracter general și permanent. De aceea, un 

ordin de mobilizare nu este lege. “Tot asemenea 

un act, prin care Parlamentul autoriză un îm- 

prumut, nu este o lege, deși este dai exact în 

formele unei legi. In acesi, caz ia numele de lege 
formală, care este în realitate un act administra: 

tiv din punct de vedere material, şi nu un act 
legislativ. Generalitatea este, cum a spus Rous- 

seau 1), garanția cea mai evidentă a regimului le- 

gal. Ea, este de esenţa, însăşi a, legei. Permanenţa 

derivă din generalitate, Permanenţa nu trebue însă 

înțeleasă ca o perpetuitate: legea poate fi pusă 

în vigoare cu termen a quo sau termen ad que. 

Tot asttel generalitatea, nu trebue înţeleasă ca v 
universalitate: nu & necesar ca. o lege să se aplice 

pe întreg teritoriul unei țări, deşi aceasta ar puteă 
fi uneori de dorit; — iar pe de altă parte dispo 
ziţiunile ei se pot aplică în fapt chiar şi unei Siu- 

gure persoane, căci e destul ca ea să prescrie în 

principiu, pentru ori care persoană ar fi în con- 

diţiunile prescrise. | 

"Teoria, generalităţei legei a întâmpinat totuşi 

la unii autori obiecţiuni serioase. 

S'a spus astfel, că legea, ca expresiune a Yo: 

inței suverane în sistemul nostru constituțional, 

1) Contrat social, Cartea I, Cap. VI; Famein, Elemonl3, 
png. 15, cd. 5; Duguit, Traîtă de droit conatitulionnel; Jeze 

Principes gncriuz du droit adimninistratif, pag: 56; Planiol, 
Traită lim. de dr. civil, ed. 6, 1, pag. 64; Capitant, Introd. 
& VEL. du dr. civil, od. 2, pag. 35; tot astfel Blackstone, 
Bagehot, Bluntachii, O Mayer. Comp. IIL-I-D-13-b.
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este atotputinte Şi, după cum poate reglementa, si- tuaţiunile juridice pe cale generală, ar putea-o face şi pe cale individuală, dela caz la caz 1). Chiar dacă această concepţiune ar fi adevărată în drep- 
tul pozitiv?) încă ax trebui să observăm, că în această din urmă hipoteză, legiuitorul, prin- tr'o lege ca formă, ar face de tapt un act de o altă natură materială, tie un act de execuţie, de ex. 
un act administrativ, fie un acţ Jurisdicţional, 
Căci în realitate, în acest caz, el aplică norme ge- 
nerale, chiar dacă nu au fost anterior consacrate 
ca norme de drept pozitiv, şi printr'aceasta, prin 
elaborarea, inherentă logicei juridice, el consacră 
într'o anume măsură, asemenea, norme. Știm, în- 
twadevăr, că consacrarea şi deci afirmarea, sub 
ori ce formă, a unui drept; subiectiv implică, în 
sine în mod necesar afirmarea unei norme de drept 
obiectiv î). 

Dar în contra unei asemenea, legi s'ar putea, 
ridica obiecţiuni în ceeace priveşte legitimitatea 
ei, când e vorba de consacrarea, unor drepturi par- 
ticulare întrun caz concret, cum a arătat, cu 
multă dreptate Duguit *). In special întrun regim 
ca al nostru sau cel american de codificare consii- 

. 
  

1) Laband, Droit public de Empire allomand, tr. fe., vo.l 
UI, pag. 260 ete.; Jelinek, I'heorie gentrale de Vita, tr. fr., pag. 236; Cahen, La loi et le reglement, pag., 113. 

2) Qarre de Marlberg, Thtorie gen&rale de V'Etat No. 110, 
3) III-I-D-13-e. , 
*) Praât de droit constitutionnel, vol. I, pag. 217; L'Etat, 

pag. 533 şi 536. 

2955 — Biblioteca Universitară, — VII, — 98
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tuţională, în care legile pot fi censurate de instan- 

țele judiciare, cu prilejul fiecărei speţe, atunci 

când suni contrarii constituţiei, o asemenea lege 

individuală ar puteă foarte uşor fi considerată 

ca ilegală. i a N 

e dau ca exemple caracteristice de legi indi- 

viduale aceea franceză din 20 Noembrie 1873, cate 

a dat personal titlul de Preşedinte de republică 

Mareșalului, Mae-Mahon pe timp de, şapte ani; 

precum şi aceea, franceză din 22 Iulie 1893, prin 

cae în mod excepţional sau prelungit puterile 

viitoarei legislaturi cu încă câteva luni peste ter- 

menul fixat (tot asemenea a procedat Parlamen- 

tul francez şi în cursul răsboiului mondial, Pre 

lungindu-și legislaţia până la facerea, păcei). 

Să procedăm însă la o analiză amănunţită & 

situaţiunilor astfel create. 

O lege poate de sigur să creeze Organe de stat 

reglementându-le funcțiunile 
(organe corporative), 

: 
i 

şi durata, fără ca printw'aceasta, să înceteze & 

a lege generală, pentru că nu are în vedere o anu- 

dispoziţiunile sale cu 
me persoană şi edictează 

ţoare ale pu- 
referire la orice persoană ar fi deţină 

ierilor organelor astfel create. Numirea unei pei” 

soane în aceste funcțiuni este însă un get de altă 

natură de cât cea, legislativă, căci prin ea se în- 

vesteşte aceă persoană cu drepturi generale. le- 

gale preexistente; este un act condiţiune şi nu W* 

act generator de situațiuni generale de drept, cun



DREPTUL, POZITIV 435 

foarte bine explică Jtze 1). Prin urmare o aseme- 
nea învestire, ori cât ar fi făcută de parlament, nu 
este o lege în sensul material științific, ci numai 
din punctul de vedere al formei. De altfel nu se 
poate contestă parlamentului dreptul nu numai de 
a determină structura, şi funcțiunile organelor 
statului, pe cale legislativă, dar încă, dacă, soco- 
teşte de cuviinţă, de a face asemenea numiri, de 
obiceiu lăsate în sarcina, puterii executive; căci 
organizarea însăşi a statului este de competenţa, 
sa, în dreptul nostru pozitiv, deşi nu e întotdea- 
una o operaţie legislativă 2). 

În cazul legilor menţionate din 20 Noemvrie 
1813 şi 22 Iulie 1893 puterea legislativă a făcut 
prin urmare o dublă operaţie. Pe de o parte a re- 
glementat unele organe etatice, fixând sau prelun- 
gind termenul de funeţionare, ceeace este de sigur 
un act legislativ general; pe de altă parte a făcut 
o desemnare a persoanelor învestite cu autoritatea 
corespondenţă numindu-le individual, ceeace nun 
este un act legislativ, ci unul de executare a legei. 

Prin urmare ori de câte ori ne aflăm în faţa 
unei legi, în sens ştiinţific, ea va aveă caracter 

general. - 

In ori ce caz însă legea trebue să creeze astfel 

1) IV-IV-6; III-I-B-3-a. 
2) Laband, Droit public de Lempire allemand, vol. II, pag 

516 et a.
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o situaţiune juridică. O simplă proclamare de ex, 

că un cetăţean a bine meritat dela. patrie, nu este 

o lege în sens material, adică ştiinţific. Şi astiel 

se vede încă odată, că legea nu are înţeles de cât 

zeferitor la relaţiunile juridice individuale, pre 

cum am arătat, ca ori ce isvor formal al dreptului 

pozitiv: altfel nu e un asemenea isvor. 

Legea, astfel înţeleasă, este de sigur în fapt, 

cum spune G6ny*), expresiunea de voinţă »ă 

„unor oameni, fixată într'o formulă verbală. 

Dar care este fundamentul raţional al autorităţei 

sale? Şcoala istorică are de sigur în parte drep- 

tate, când socotește că legislatorul este un organ, 

prin natura lui imperfect, al conştiinţei juridice 

populare, isvor din urmă al dreptului pozitiv :). 

De asemenea nu se poate înlătură aşă de ușor; 

cum se crede, concepţia lui Rousseau 3), după care 

legea este expresiunea. voinţei generale, dacă, se 

înțelege prin voinţă generală, aşă cum a arătat 

de mai multe ori Rousseau însuşi, nu o voință 

psihologică, ci ceeace trebue să convină  interese- 

lor generale ale soeietăţei respective. Legea este 

în realitate destinată să asigure ordinea juridică 

într'o societate dată; scopul ei este astfel justiţia, 

adică reglementarea echitabilă, pe cale raţională 

și obiectivă, a  relaţiunilor juridice individuale 

1) Geny, Meâthode d Interpr i 2 fi să i d nterprâtation No. 93. 

3) Contrat Social, C. II VI; iloaophie des ta, 2. » II, cap. VI; Hegel. Philosophie des
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dintre persoane. Ea nu are prin urmare o valoare 
de sine stătătoare, ci e în funcţiune de ceeace tre- 
bue să realizeze. De aceea, nici nu se poate pune 
ca principiu, că vreodată legiuitorul a vrut ne- 
dreptatea; el poate deseori greşi, dar ideia jus- 
tiţiei domină în mod imperativ ori ce concepţiune 
a legei şi face astfel din ea o realitate logică, su- 
pusă tuturor construcţiunilor şi  deducținnilor 
raționale, pe cari ştiinţa dreptului le mani- 
festă. 

Dar cum conceptul acesta de justiţie e nesigur 
și variabil, cum în ori ce caz e] are nevoe de pre- 
cizări pentru aplicarea lui practică, legea, are 
tocmai misiunea, să-l fixeze şi să-l transpună, pe 
terenul aplicabilităţei imediate. Principiul de se- 
curitate, ca bază a relaţiunilor juste între persoane, 
explică astfel autoritatea legei, ca, pentru orice 
alt isvor formal de drept. In această perspectivă 
legea apare ca o „înformaţiune, foarte limitată, 
„de ceeace e drept“1). Nu este toemai exact, pe 
de altă parte, a se spune, cum face Gâny?), că 
legea, își soarbe autoritatea din faptul puterei, de 
care dispun cei care au formulat-o. De altfel nu 
trebue uitată observaţiunea caracteristică şi foarte 
importantă, pe care chiar Gâny o face?), că legea 
trăeşte, chiar şi după ce autoritatea, care a formu- 
lat-o, a dispărut, că ea subsistă indefinit, până 

1) Gâny, Methode d' Interpretation, No. 183. 
2) Geny, Methode d'Interprâtation, No. 9, 
3) Gnu, Methode d' Interpretation, No. 94,
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când o nouă lege o abrogă). Legea îşi soarbe au- 

toritatea din principiul de justiţie, pe care, formal 

cel puţin, îl reprezentă. De aceea s'a şi putut vorbi, 

de personalităţi ca Duguit, Hauriou, Jeze, de o 

„superlegalitate” 2), 

Formula textului legei, cu înţelesul logic pe 

care ea îl cuprinde, se inserează astfel în toată 

construcţiunea rațională a dreptului, pentru a-şi 

îndeplini cât mai bine singura ei misiune, asigu' 

rarea ordinei juridice, adică respectul persoane 

lor în relaţiunile dintre ele. 

Elementul său iniţial, voinţa depusă de auto- 

rul ei în formula, textului, se preface astfel în per” 

spectiva juridică şi ia un aspect: raţional, cu o €%- 

tensiune virtuală indefinită. 

Acel ;element iniţial, intențiunea psihologică 

prin care s'a născut, este de sigur, ca ori ce produs 

omenesc, cevă mărginit, supus greşelei, şi nu 

poate aveă niciodată pretenţiunea serioasă de a 

fi îmbrățișat toate hipotezele, oricare ar fi ele în 

viaţa prezentă și viitoare a societăţei. Este astfel, 

contrar concepţiunei clasice care aproape & predo- 

minat în Germania până după introducerea no 

lui cod civil, imposibil să se spună, că legea nu 

poate aveă „lacune“ (Liicken) 3). Aceste lacune 

2 Regelsberger, Pandekten, $ 18. 

) Duguit, Trait€ de droit conetitutionne 

constitutionnel; Jeze, Principesa genbrauz d 
tratif. 

3) Brinz, Lehrbuch der Pandekten, Ş 32. 

1; Mauriou. Droit 

u droit adminis-
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există, ele în ori ce caz sunt posibile *). Dar dea- 
supra textului legei se ţese pânza raţională a, in- 
terpretărei, se face apel la ori ce alte isvoare de 
drept spre a nu se lăsă cazurile individuale fără 
soluțiuni; se ajunge chiar, în afară de ori ce îsvor 
formal, la aceă, „liberă, cercetare ştiinţifică“, înte- 
meiată pe cunoștințe rajionale şi obiective ?): în a- 
ceste condițiuni, dacă legea poate aveâ lacune, 
dreptul nu le poate aveă, în tot complexul său, şi 
se poate astfel vorbi de o „logische Cteschlossen- 
„heit des Rechts” 3), , 

In aceste condiţuni, nu se poate vormbi de „o 
„aplicare matematică a, legei” 4), cum însuşi Gâny 
o recunoaşte 5), dar se poate vorbi de o aplicare 
riguroasă a ştiinţei dreptului. Legea, poate şi tre- 
bue să sufere o largă interpretare, complectându-se 
cu ori ce alte cunoştinţe raţionale şi obiective, îs- 
vorîte din nevoile imperioase ale societăţei res- 

1). Zittelmann, Lucken im Rechi (1903), este acel care a 
determinat curentul în această privință, după prime încer- 
cări ea acelea ale lui Adickes, Zur Lehre von den Rechts- 
quellen, (1872), Bilow, Geseta und Richteramt (1385), onler, 
De schâpferische Kraft der Jurisprudena (1887), Ehrlich, 
Uber die Liicken im Rechte (1888), Stammler, opera. Comp.: 
Gn. Flamius, Der Kampf um die Rechtswissenschajt, 1906. 

2) Gâny, Mâthode d'interpretation, passim.. 
3) Jung, Von der logischen Geschlossenheit dea  Rechis 

1900; Hatschek, Bentham und die Geschlossenheit des Rechta- 
syatems, în Archiv fir ăffent]. Recht, 1909. 

4) Să încerce cineva să pună în cadre matematice apli- 
caţiunile dreptului constitutional !? 

5) Geny, Methode” d'Interprâtation, No. 86,
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pective, spre a face loc aplicărei dreptului ca 
ştiinţă, ca o disciplină raţională armonică. 

Astfel înţeleasă, la lumina ştiinţei și nu după 

dorinţe preconcepute, legea e unul din instrumen- 

tele de realizare a dreptului, cel mai de seamă de 

sigur, dar nu mai mult. 

Ea, are domeniul ei propriu, consacrarea de nor- 

me generale de drept obiectiv. Când ne aflăm în 

fața recunoaşterei unui drept individual al unei 

persoane, nu ne mai aflăm, din punctul de vedere 

ştiinţific, în faţa unei legi, chiar dacă, din punctul 

de vedere formal, ea a fost emisă de organul le- 

gislativ. 

In această concepţie însă legea nu este creată 

numai de organul legislativ. Tot lege este şi un 

regulament al puterei executive sau al unul organ 

administrațiv, cum tot lege este şi norma consa” 

crată de puterea constituantă. 

Intre diferitele feluri de legi se stabilește însă 

o anume hieravhie, asupra căreia nu e nevoe să 

insistăm aci prea mult. 

Constituţiunea, legile ordinare, regulamentele 

sunt subordonate, unele altora. Sancţionarea acestei 

hierarhii este organizată pe de o parte uneori 

controlului  constituţionalităței prin  înstituirea 
fiecare speţă 

legilor, care la noi azi se face peatru 

individual de Curtea de Casaţie în secţiuni-unite. 

şi pe de altă parte prin obligaţiunea, constituţională 

a judecătorilor de a nu aplică regulamentele, de 

cât acolo unde nu sunt contrare legilor.
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Dispoziţiunile —legei pot fi permisive, nu- 
mite şi facultative, de ex. dreptul de a se căsători, 
de a face convenţiuni *); pot fi prohibitive, de ex. 
impedimentele la căsătorii sau interzicerea de a 
ucide; poţ fi imperative, într'un sens restrâns, de ex, 
referitoare la transcrierea, actelor, la obligativitatea 
serviciului militar, ete; pot fi în fine declarative sau supletive, cum se întâmplă cu toate dispozi- țiunile, cari înlocuese voința, presumată, a, părţilor 
în convenţiuni şi tot asemenea în succesiunile ab- 
intestat. 

Din cele arătate reese care trebue să fie cali- 
tăţile formale ale unei legi, adică ale stilului său. 

Am arătat cu alt prilej cum dispoziţiunile unei 
legi trebue să fie cât mai generale, spre a consti. . 
tui o garanţie de imparțialitate, adică, de justiţie. 
Ele trebue să fie de o preciziune logică cât mai 
desăvârşită, spre a dă Siguranţa necesară, comer- 
țului juridic. Ele nu trebue să cuprindă: nici o 
expresiune de prisos, pentrucă aceasta, ar puteă 
da naştere la confuziuni neașteptate în aplicarea 
legii în cazurile neprevăzute. Ele trebue să cu- 
prindă o sistematizare cât mai ştiinţifică a nor- 
melor; trebue însă să se ferească de a da fără ne- 
cesitate definiţiuni ştiinţifice, întru câţ nu pot 
schimbă stările de fapt. 

In sistemul nostru legea apare ca lege scrisă, 
După ce a fost votată de Corpurile legislative, ea 

  

1) Aşă sunt și toate dispoz iţiunile cari consacră staţutul persoanelor, 
|



442 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

este sancţionată, promulgată şi publicată în „Mo- 

pitorul Oficial“, unde se găseşte textul ei autentic”). 

Asemenea, regulamentele publice se publică în 

mod oficial. | | 

Când toate dispoziţiunile legislative, asupra 

unei materii, se adună şi se pun în vigoare la, 

olaltă, întrun tot sistematic, zicem că ne aflăm 

în faţa, unui cod. 

Cuvântul cod este vechiu. La Romani codez în- 

semnează o adunare laolaltă de tăblițe cerate. 

Volumen eră o adunare de pergamente. La Ro: 

mani s'au adunat astfel serii de legi. A rămas 

un codex  Hermogenianus, un codex Theo: 

dosianus, un codex Gregorianus, cari sunt legi 

adunate, dar mesistematizate. Colecţiuni de ase- 

menea, legi au fost făcute în veacul al XVII-lea 

şi XVIII-lea în toate ţările civilizate, în Spania 

Portugalia, Danemarca, Rusia. La noi, după cun 

se va vedeă, au fost sub numele de pravile. 

Exemple de poduri, mai vechi în sensul 

azi sunt cel prusian dela 1724 și codul Sardi 

dela 1723. Vom arătă cu alt prilej care sunt Co 

durile mai importante de astăzi. 

In ori ce caz legea, ca şi cutuma, spre & s€ rea” 

liză ca isvor formal direct al dreptului pozitiv, 

trebue să fie aplicată, deci interpretată, de o 1n- 

stanță. In acest sens cuprinsul legei nu apare în 

de 

piei 

  

1) Carr€ de Marlbery, 'Thdorie generale de vEtat, 

131—153. ” 

No.
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dreptul pozitiv de cât filtrat prin Jurisprudenţă. 
Se poate astfel întâmplă, oa realitatea dreptului 
pozitiv să fie alta, de cât cea numai teoretic for- 
mulată de lege. 

ec) Doctrina 

Doctrina poate fi deasemenea un isvor forma! 
al dreptului pozitiv. 

„Știința, dreptului este reprezentată, prin juris- 
consulți. Cunoscăţori ai textelor de lege și ai con- 
troverselor pe cari ele le ridică în practica dreptu- 
lui se pot află foarte mulţi; dar jurisconsulţi 
în sensul de oameni de știință ai dreptului suni 
relativ rari. Juriseonsultul, constatând realitățile 
juridice, le generalizează şi sistematizează, ere- 
Amd principiile. EL face ştiinţă înainte de toate. 
Jurisconsultul ajunge astfel să explice pe baze 
ştiinţifice dreptul. Numai prin lumină dată de 
el se poate face o interpretare perfectă a isvoarelor 
formale. 

De altfel, aceasta s'a vădit dealungul evoluţiu- 
nei dreptului, pentrucă totdeauna, jurisconsulţii, 
întru cât au ştiut să degajeze principiile adevărate, 
au avut o influență asupra evoluţiunei însăşi a 
dreptului; enunțurile lor au fost astfel în fapt, 
dar în mod neobligator, întotdeauna, isvor de drept. 

Au fost însă epoci şi timpuri, când părerile 
jurisconsulţilor au fost considerate în mod direct 
ca isvor formal de drept pozitiv şi au fost astfel 
consacrate de autoritatea de stat, în tocmai cum
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ea consacră azi textul unei legi. La Romani există 

astfel un „jus publice respondendi“. 

In special la Romani, la un moment dat, doo- 

tina a devenit; isvor formal de drept sub două 

forme: jus publice respondendi şi legea citaţiilor. 

Răspunsurile prudenţilor au devenit înstituțiune 

de drept, după cum observă Cug, printa”o schim- 

pare în dreptul roman petrecută în veacul VII-lea 

dela fundarea Romei. „Sarcina judecătorului eră 

„relativ uşoară, cât timp actele juridice erau apre- 

„oiate după un criteriu pur material, căutându-se 

„numai dacă sau pronunţat anume cuvinte sau 

„sau îndeplinit anume solemnităţi. Dar când sâ 

„început a. se ţine seamă de intenţia părţilor, ju 

„decarea proceselor a început a fi o afacere deli- 

„cată. Apoi, pe măsură ce dreptul a devenit, o ști- 

„inţă independentă, a trebuit un studiu special, 

unit cu experienţa forumu-lui, pentru a] cunoaște 

„bine. Judecătorul, simplu cetăţean, eră foarte 

„rar în măsură să rezolve singur chestiunile ce 

„erau supuse. S'ar fi putut creă un corp de jude- 

„cători iniţiaţi în drept, ca. magistraţii din zilele 

„noastre; dar aceasta ar fi însemnat părăsirea 

„unei tradiţii de mai multe ori seculare, Sarcina 

„judecătorului a. fost ușurată printr'un dublu o- 

„biceiu: 1) judecătorul se înconjură de un con 

„siliu compus din oameni cu experienţa afaceri- 

„lor juridice şi cu o probitate recunoscută; 2) una 

„din părţi îi comunică părerea unui jurisconsult 

„eu autoritate, Pe timpul lui Cicero eră regulă
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„de a se conformă aceste; păreri, afară numai dacă 
„adversarul invocând alţi jurisconsulți, nu puteă 
„dovedi că e contrară dreptului... August a regle- 
„mentat; acest regim: a, conferit numai unor anu- 
„me jurisconsulţi jus pubiice respondendi, privi- 
„legiul de a răspunde consultaţiunilor în numele 
„principelui (ex auctoritate principis)... Adrian 
„a adăugat; o dispoziţie acestui regulament pentru 
a-l preciză: dacă jurisconsulţii a căror păreri 
„Sunt produse, sunt unanimi, judecătorul nu poate 
„statuă în sens contrar... Jurisconsulţii gratifi- 
„caţi de jus respondendi sunţ juris  conditores. 
„Justinian face încă aluzii la acei care au obţi- 
„nut astfei privilegiul de a fi legislatori“?. 

„Pe de altă parte, în epoca, din urmă a impe- 
„riului, s'a formaţ obiceiul de a rezolvă chestiu- 
„mile de drept citându-se părerile vechilor juris- 
„consulţi: nu se mai recurgeă la textul legei. A- 
„cest fel de a procedă a dat naștere la abuzuri: el 
„a fost reglementat de împărați. S'a stabilit un 
„tel de clasare între jurisconsulţi. Părerile a pa- 
„tru dintre ei, Papinian, Paul, Ulpian, Modestin, 
„au fost observate întocmai ca o lege: ele au for- 

„mat jus vetus împreună cu deciziile împăraţilor 
„dinainte de Constantin. Pentru a preveni difi- 
„cultăţile eșind din divergențe de opinii, Constan- 

„tin a proseris notele lui Paul și Ulpian faţă de 
„Papinian. Pentru o rațiune analogă, el a consa- 
„erat autoritatea, sentențelor lui Paul, care aveau 

„dublul avantaj de a fi redactate într'o formă
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„succintă şi de a: nu conţine de cât jus receptuin 

pre deosebire de jus controversum,. Un veac după 

„aceea, la 426, Valentinian III, inspirându-se din 

„acelaș gând, a adăugat la scrierile celor patru 

„juris auclores pe acelea ale lui Cajus, foarte a 

„preciate pentru conciziunea şi claritatea lor; el 

„a mai dat de asemenea putere de lege deciziu- 

„„milor jurisconsulţilor citați de cei precedenţi, în 

„special Scaevola, Sabinus, Julian şi Marcellus, 

„când se puteă produce textul original al serie 

„rilor lor. Dar, cum controversele se puteau înmulți 

„eu numărul autorilor a căror scrieri aveau pu 

„tere de lege, el a decis că, în caz de dezacord, 

„judecătorul trebue să urmeze părerea majorită- 

„ței; în caz de împărţire a lor, avizul lui Papi- 

„nian trebue să prevaleze. Aşă a fost, legea cita- 

„ţiunilor, care & subsistat până la Justinian “. 

Este probabil că aci trebue găsită și tradiţia, care 

durează până azi, de a se cită autori de drept în 

cursul desbaterilor judecătorești. 

urisconsulţilor, considerată ca neobli- 

avea, ca obiect, fie de a interpretă 

prescrisă, de un îsvor formal de 

oa, legală sau norma cutumiară), 
de drept şi 

„Ss 

Părerea j 

gatorie, poate 

norma juridică 

drept (de ex. nor 

fie direct constatarea unei situaţiuni 

consacrarea ei juridică. 

In ori ce caz, doctrina ca, isvor de drept tre 

să lucreze cu idei generale, prin analiza relațiu- 

nilor juridice cuprinse în cazurile concrete, Spr» 

bue
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a. putea, ajunge să lege cazurile noui, de cele care 
au precedat, 

La, noi părerile jurisconsulţilor sunt simple 
consultațiuni; ele nu sunt obligatorii, dar, fie că 
sunt înserate în lucrări generale, fie că se referă 
la, analiza unor cazuri concrete, ele au dese ori o 
influenţă considerabilă, asupra evoluţiei . dreptului; 
în acest caz nu pot, fi nwmaiţe asvoare de drept 
pozitiv în sensul technic al cuvântului. 

Doctrina, ca şi legea, ca, şi cutuma, nu crează 
direct dreptul pozitiv; ea nu transformă dreptul 
pozitiv de cât prin intermediul jurisprudenţei, 
luând acest din urmă cuvânt în înţelesul cel mai 
larg. 

Cara sunt mijloacele raţionale pe care le în- 
trebuinţează doctrina spre a ajunge la rezultatele 
ei? Problema. este foarte interesantă; ea ne duce 
în miezul chestiunei prefacerei logice a dreptului 
în general. 

Este interesant, că doctrina concentrează în 
sine toate aceste mijloace logice, adică nu numai 
cele întrebuințate propriu zis de ea, dar încă în 
genere cele întrebuințate în realitate şi de lege 
și de cutumă. Cu alte cuvinte technica, adică mij- 
locul de realizare a ideilor de drept din puneti 
de vedere practic, aşă cum se prezentă ca tech- 
nică legislativă şi jurisprudențială, se concen- 
trează oare cum în technica doctrinală, 

Aceasta nu însemnează, că nu ar există re- 

guli speciale pentru technica, legislativă ori juris-
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prudenţială, dax regulele cele mai importante sunt 
comune; ele se concentrează şi se vădesc mai bine 
în doctrină. 

-În special, în ceeace privește chestiunile pri- 
vitoare la, technica. legislativă, s'au făcut unele lu- 
crări în timpul din urmă; studii “complete par 

însă a nu se fi făcut încă. Câteva indicaţiuni se 

pot află în încercarea lui Gâny, asupra codului 
civil, publicată lucrarea festivă făcută cu prilejul 

centenarului Codului Napoleon 1). 

In ceeace privește technica jurisprudenţială, 
aflăm o desvoltare extrem de interesantă în car 

tea care a pus prima dată în mod ştiinţific pto- 
blema în Franţa, tot a lui Gâny „Msthodes d'in- 
„terprâtation, et sources en droit priv6 'positit”. 

precum şi în lucrarea esenţială a lui „Science et 

„teehnique en droit priv positif”. Dela-el a început 
o largă literatură în direeţiunea aceasta, în Franfa. 

In Germania de asemenea problema este la ordi- 
nea, . zilei, | 

In ceeace priveşte technica, doctrinală propriu 
zisă, de care ne ocupăm în deosebi acum, ea a, fost 

relevată înti'un mod care a impresionat în veacul 

din urmă, printre primii mai ales de către Jhe- 

ring în „Geist des  Râmischen Rechts”. In- 

treaga școală istorică, germană începuse și ea un 
asemenea studiu foarte greu de făcut. In tratatul 
de istorie a, instituţiunilor romane a lui Huc. sunt 

! pa ) Ze Liere „lu Centenaire «Iu Code civil.
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expuse pe scurt concepțiunile lui Jhering în acea- 
stă privinţă. | 

In ce consistă teehnică doctrinei, care constitue 
logica specială a raţionamentului juridic? 

Am arătat în expunerile precedente, că baza 
dreptului stă în relaţiunile juridice individuale din- 

„tre oameni. Aceste relaţiuni există în afară de drep- 
tul pozitiv şi din ele se degajează încetul cu înce- 
tul dreptul pozitiv. 

Relaţiunea juridică, fiind o relaţiune prin ex- 
celență raţională, cuprinde în sine în mod impli- 

cit, ca ori ce enunţare raţională, virtualiţăţi lo- 

gice. Când zicem, că suma unghiurilor unui tri- 

unghiu este egală cu două unghiuri drepte am fă- 

cut o enunţare raţională, care cuprinde în sine mai 

multe posibilităţi, pe care le degajează geometria, 

adevăruri noui cari se scot pe cale de raţionament 
din adevărurile date şi ca atare sunt cuprinse im- 

plicit în cele iniţiale, Exact la fel se întâmplă şi 

în drept. O regulă de drept, ori care ar fi, cuprinde 
în sine enunţări raţionale generale, care comportă 
aplicaţiuni. Din ea se pot; scoate deducţiuni; 

aceste deducţiuni și aplicaţiuni sunt cuprinse prin 

urmare în mod implicit într'însa. 

Există astfel şi o serie de regule latente de 

drept. Unele reguli sunt de fapt recunoscute. și 

sunt cuprinse în mod explicit în felul, cum apre- 

ciem relaţiunile sociale între oameni în fiecare 

caz în parte. Altele însă există în mod latent, im- 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII — 29
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plicit cuprinse în regulile care se degajează din 

realitatea, relaţiunilor juridice individuale. 

Dreptul este astfel un organism, care trăește 

o viaţă care nu apare vădit în întregime în lu: 

mină. Această viaţă însă este cea reală a dreptului 

şi din ea emană apoi, dreptul pozitiv, pe care-l 

cunoaştem şi pa care-l studiem. 

O doctrină, care mu sar întemeiă înainte de 

toate pe situaţiuni de fapt şi care pe de altă parte 

nu ar căută să facă un tot sistematie din toate 

aceste situaţiuni de fapt, armonizând din punct 
de vedere logic toate observaţiunile făcute şi 80: 

țând toate posibilităţile logice din fiecare enun- 

țare, este o doctrină care nu și-ar face datoria, 

Dreptul porneşte așă dar mai întâiu de toate 

dela aprecierile vădite şi dela cele latente indivi- 

duale şi apoi prin dedueţiuni şi inducţiuni caulă 

să scoată din regulele astfel stabilite toate posi- 
bilităţile lor logice, confruntându-le mereu cu 

realitatea relaţiunilor juridice individuale. 

Cum se face însă această operaţiune? Care 

sunt metodele ştiinţifice pe care le întrebuinţează 

technica  doctrinală, adică raţionamentul juridio 

spre a ajunge la rezultatele sale? 

Intr'un caz concret omul de drept face întâiu 

o analiză cât mai amănunţită a situaţiunei de 

fapt; am arătat, când am vorbit de relațiunea ju- 

ridică, în ce sens se face această analiză. Fiecare 

fapt sociul este un complex extraordinar, care tre- 
Lue desfăcut în elementele sale; aceste elemente



DREPTUL POZITIV 451 

juridice trebue degajate fiecare din punctul său 
de vedere. După ce s'a făcut o astfel de analiză, 
constatându-se un număr foarte mare de reguli, 
operaţiunea juridică procede, ca şi operaţiunile 
ştiinţelor în general, la o concentrare a lor. 

La fel procedează şi omul de ştiinţă în faţa 
unui fenomen natural. Când un corp cade în faţa 
sa, el caută să deosibească fenomenele și desco- 
peră un fenomen fizic de gravitaţiune, unul de 
căldură, un fenomen de electricitate, unul da chi- 
mie şi aşă mai departe. Fiecare din aceste feno- 
mene sunt puncte de vedere puse de ştiinţă în 

studierea unui singur fapt. Ele sunt obţinute prin 
analiza. faptelor, aşă cum se prezentă în faţa con- 

ştiinţei. Faptele se descompun astfel din punet de 
vedere raţional în mai multe fenomene distincte, 
fiecare obiect al unei ştiinţe sau a unei ramuri a ei. 

Exact la fel procedează şi omul de drept. Intr'un 

fapt oarecare, de pildă acela că am intrat într'o 
prăvălie şi am cumpărat o carte, omul de drept, 

descoperă şi distinge toate fenomenele juridice care 
se petrec. Va află, după cum am arătat cu alt 
prilej, 1), un fenomen de drept civil, unul de drept 
comercial, altul de drepti administrativ, poate chiar 

unele de drept constituţional şi internaţional, im- 

plicate în fiecare din gesturile pe care le face 
omul în viaţa de toate zilele. 

După ce a descoperit atât de multe relaţiuni 

1) IEI-a1.
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de drept, creând cu rațiunea puncte de vedere 

deosebule, jurisconsultul caută să le concentreze: 

întocmai după cum omul de ştiinţă, după ce cor 

stată o serie de fenomene multiple, caută să le 

concentreze şi să le reducă la legi generalizi- 

toare. 

Ce sunt legile ştiinţifice altceva de cât gene 

ralizarea, concentrarea  constatărilor experiențe- 

lor raţionale? 

Tot astfel apare prin generalizare o conoen- 

trare a constatărilor juridice şi se ajunge astfel 

la principii generale cari îmbrățișează un mare 

număr de cazuri concrete. Aceste principii rezumă 

fie aprecierile individuale ale relaţiunilor juridice, 

ție elementele lor de fapt şi în acest din urmă câ 

“iau forma unor definițiuni ştiinţifice *). 

Odată aceste principii stabilite, dacă într'a- 

devăr ele sunt adevărate, ele ne pot folosi la 0 

aplicase viitoare, întoomai după cum o lege ştiin- 

țifică scoasă din observaţiuni şi experienţe tre” 

cute, se aplică şi la observaţiuni și experienţe 

viitoare. Atunci când se face încercarea de apl- 

care a unui principiu de drept la constatări indi- 

viduale, dacă ele vor contrazice principiul, acesta 

va trebui din nou pus la punct, întocmai după cun 

o hipoteză când e contrazisă de fapte noni, trebue 

rectificată. Exact la fel ca omul de știință, proce 
dează aşă dar în privinţa aceasta şi jurisconsultul. 

1) III-I-E-1. Comp.: Meynial, Du râle de lu Logigue dans 
la formation scientijigue de droit, Rev. de Meta., 1908.
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După ce sa ajuns astfel la concentrarea în 

principii, rezumat al elementelor multiple cari 

constituesc realitatea propriu zisă a dreptului, 
omul de știință în drept încearcă mai departe să 
facă, ceeace se cheamă construcțiuni juridice !). 

Principiile de drept între ele trebue să se lege 
în aşă fel în cât să constitue un tot sistematic. 

Unităţile sistematice care se crează astfel îm- 

prejurul unei idei comune, iau numele de con- 

strucțiuni juridice, 

Este evident, că o demarcaţiune fixă între 
principii și construcțiuni nu se poate face, dar în 

general principiul este cevă elementar, pe când 
construcţiunea luând principiul ca material, este 
cu mult mai complexă şi mai sistematică. 

Construeţiunea juridică, confruntă! diferitele 
principii între ele, analizând toate înțelesurile 

acestor principii, toate nuanțele lor şi 'le armo- 
nizează, între ele ?). 

  

1) Comp.: Fr. Gâny, Seience et technique, vol. III, No. 
214—291; Fr. Gena, La conception gântrale du droit, de ses 

sources et de sa mtthode dans Paeuwre de B. Saleilles în 

" Deeuvre juridique de R. Saleilles, 1914; R. Leonhard, Der 

allgemeine Tei des biirgerlichen  Gesetzbuchs, 1900, $ 21; 

Briitt, Die Kunst der Rechtsanwendung, 1907, $ 10; Meu- 

mnann, Observations sur le systeme du droit priv, Genăve, 

1909, $ 10—15. 
2) Jhering, Geist des rămischen _Rechis, vol. III (tr. fe. 

$ 46); Windscheid,  Lehrbuch des Pandektenrechis, I, $ 24; 

Stammler, TPheovie der Rechtswissenschafi, 1911, pg. 336 et 

s.; Radbruch, Einfăhrung în die Rechiswissenschaft 1923, 

pg. 144; Britt, Die Kunst der Rechtsanwendung, 1907, $ 5 

și 10.
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Când am făcut de pildă teoria dreptului subiec- 

tiv, am făcut o construeţiune, am armonizaţ 0 Se 

rie colosală de principii, de reguli de drept, împre- 

jurul unei idei comune. ” 

Aceste construcţiuni logice, de care s'au ocu- 

pat în mare parte şcolile germane din veacul 

trecut, au un avantaj imens; ele corespund Je- 

gilor şi hipotezelor celor mai generale din ştiiu- 

țele exacte; prin ele ne explicăm fenomenele 

juridice, întoemai cum prin legile cele mai ge 

nerale ne explicăm fenomenele naturale. Dacănu 

am ave o construcţiune a dreptului subiectiv, 

nu am puteă să ne explicăm fenomenele juridice. 

Construcţiunea este o operaţiune delicată, şi de 

obiceiu foarte greu de făcut. Aceea a dreptului 

subiectiv a fost astfel de ex. combătută, şi autori 

ca Duguit au contestat chiar existenţa dreptului 

subiectiv. Noi am arătat că ea este justificată dar 

e adevărat într'un alt înţeles de cât cel dat de Du- 

uit. “Tot asemenea ideia. statului reprezentă 

o construcţiune juridică extraordinar de delicată; 

ea de altfel nici nu este încă deplin realizată, Leo- 

via, generală a statului cuprinde tocmai încercarea 

de a, face o construeţiune juridică a ideii de stat. 

Tot asemeneea cuprinde un exemplu de încercare 

de construcţiune juridică ideia de patrimoniu, așă 

de complexă și de interesantă. 
_ Punând laolaltă toate faptele, toate princi- 

piile juridice corespondente, aflăm prin asemănă- 

rile şi deosebirile, pe care le studiem între ele,
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că nu sunt aşă uşor de armonizat şi că trebue 
un efort mare de concentrare și de studiu spre 
a ajunge la o sistematizare logică. Această armo- 
nizare nu se poate obține de cât împrejurul unor 
idei centrale care să îmbrăţişeze toate elementele 
particulare, idei care servesc de nucleu construc- 
țiunei juridice. - 

Construcţinnile au aşă dar un evident avanta- 
giu: ele reprezentă elaborarea științifică a dreptu- 
lui, spre deosebire de o cunoştinţă empirică; ele 
fac din jurisconsult un om de ştiinţă, spre deose- 
bire de practicianul care aplică dreptul la speţe 
în viaţa, de toate zilele, fără să caute să le armo- 
nizeze între ele. | 

Construcţiunea, nu se realizează în totdeauna 
repede. Construcţiunea ideei de stat de ex., este 
încă în curs de elaborare de atâta, vreme şi nu este 
încă realizată. Toate construcţiunile mari și im- 
portante se realizează încet, prin eforturile unei 
sume mari de oameni de ştiinţă, în care fiecare. 

vine cu câte un punct de vedere propriu. Alteori 

chiar realizarea, construețiunilor se ajută şi prin 

speţele noui care se pun în lumină. 

Jhering observă, că metoda construcţiunei este 

aceia, de a se pune în relief reguli latente cari irup 

astfel dintr'o dată la suprafaţă și cari la început 

par izolate, dar, atunci când sunt analizate mai de 
aproape, se observă, că sunt regule de importanţă 

deosebită, întinzându-se asupra tuturor celorlalte,
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contrar primei aparenţe *). Din punctul de irupți- 

une, unde se observă cazul particular, regula spe” 

cială care i se aplică cu principiile pe care le con- 

portă, are în realitate rădăcini latente adânci, cari 

se întind asupra unui mare număr de alte cazuri 

speciale şi astfel se poate extinde şi generaliză sub 

o formă foarte largă. Din acest punct de vedere con- 

strucţiunea poate să ducă la probleme şi soluţiuni 

noui; ea este astfel de o însemnătate incontestabilă 

pentru știința dreptului; are o însemnătate ştiinţifi- 

că şi logică, are însă şi una practică pentru că duce 

la soluţiuni; ea este instrument de: descoperire “a 

adevărului juridic. : 

Construcţiunile juridice au şi o semniticare este- 

tică ca, ori ce concepţiune ştiinţifică. - Ori ce con- 

ştiinţifică largă dă o satisfacţie specială 

spiritului aceluia care o înţelege, prin armonia, cu 

care leagă toate elementele disparate ale une! 

ştiinţe. 'Tot asemenea construcțiunile în drept, pen- 

tru acei care le înţeleg, au frumusețea, lor intrinse- 

"că; ele dau o armonie întregei ştiinţe, dau o înfăţi- 

şare specială care o fac mai interesantă, mai caldă, 

mai frumoasă și mai înălțătoare. 

Incă înainte de Revoluţiunea franceză se făceat 

de mult construeţiuni. Astfel construcţiunile pe 

care le-a făcut Pothier relativ la contractele de 

vânzare, de locaţiune şi altele, au trecut aproape 

întocmai în leyislaţia civilă a codului Napoleon şi 

cepţiune 

Tao 

  

1) Geist des Rămiscken Rechts, vol. |.
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apoi în legislaţiunea noastră. Noi astăzi suntem 
foarte familiarizați cu ele, dar în realitate sunt re- 
zaltatul unei lungi elaborări ştiinţifice. Juriscon- 
sulţii romani de asemenea au însemnat ca oameni 
de ştiinţă prin construcţiunile juridice la cari au 
ajuns. | 

In epoca contemporană s'au încercat construc- 
(iuni noui. Aşă este aceia a actelor juridice așă de grea şi de fină. 'Tot asemenea este aceia a teoriei generale a lichidării succesiunilor. Construeţiunea 
subiectului de drept este iarăşi o construeţiune mo- dernă. Construeţiunea persoanelor morale este tot 
un asemenea, exemplu. În sfârşit construcțiunea cea 
mai complexă din toate, construcţiunea, raportului însăși de drept, reprezentă un efort imens de ab- stracțiune și generalizare 3), 

In afară de opera, de analiză, 
concentrarea, repulelor şi apoi la 
acestea, abstracte şi generale, 
lalte surse de drept lucrează ş 
în locul unor realități altele 

care ajunge la, 
construcţiunile 

doctrina, ca şi cele» 
i cu ficțiuni punând 
neexistente 3). 

De multe ori ficțiunea, se apropie de analogie și de asimilare, dar are şi un domeniu propriu. 
Analogia, pornind dela înţelesul legei, se înalţă la principiul general pe care-l implică, spre aJ putea aplică, unei hipoteze, pe care legea nu a, pre- văzut-o. Interpretarea ext ensivă, din contră, în tinde aplicaţiunea, literei legei, co nform spiritului 

  

1) Comp. Geny, Science ei technigue, vol. III, $ 924—997, 2) Gâny, Science et techniqne, vol. III, Cap. VII Secţia II,
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ei, la toate cazurile, la cari legiuitorul s'a putut 
gândi. | 

Doctrina, se foloseşte de analogie şi prin dreptul 

comparat, Dreptul comparat, în special în urma 

unor studii recente ca acelea ale lui Kohler în 

Germania, Saleilles şi Lambert, cari au încercat în 

Franţa să stabilească pe această cale chiar un fel 

de drept comun legislaţiunilor, este evident şi el 

astfel un mijloc de progres al doctrinei juridice. 

Un exemplu de ficțiune este aceea, proclamată de 

legislația noastră civilă, când vorbește de efectul 

declarativ al partajului, de asemenea aceia prin 

care se declară incapabilă o persoană în mod per- 

manent: deşi poate au fost clipe, când el a fost 

capabil, deşi a avut momente de luciditate, totuși 

printr'o ficţiune interzisul este socotit în mod per- 

mamnent incapabil. "Tot asemenea copilul conceput 

este socotit în unele privinţe ca dejă născut. 

Dreptul lucrează mereu cu ficțiuni şi este de 

observat în evoluțiunea, dreptului, că ficţiunea a 

fost una dintre pârghiile cele mai importante de 

progres ale dreptului *). Dacă urmărim desvoltarea 

dreptului roman, vom observă, că dreptul civil ini- 

țial s'a lărgit în cea mai mare parte prin ficțiuni 

şi a ajuns astfel prin dreptul pretorian Ia aceă 

eflorescență ultimă, care ne serveşte astăzi de mo: 

1) A. Sturm, Fiktion und Vergleich in der Rechisii s8en- 

schaft, 1916; Lecoecg, De la fictionYeomme procedă juridique, 

1914; Demelius, Die Rechtafiktion, 1858.
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del. Nu numai la Romani, dar în toaie legislaţiile 
ficţiunea joacă un rol imens. In dreptul musulman 

ficţiunea, este pârghia care l-a, creat, 
Ficţiunea este o minciună şi totuşi dreptul o con- 

sacră. Cum, prin ce minune? 
In realitate, tot dreptul este totdeauna conser- 

vator, nevoia, de securitate a societăţii, cere ca re- 
gula de drept să nu se schimbe dela o zi la alta, 
mai ales în forma primitivă a dreptului şi mai ales 
prin acţiunea jurisprudenţii. Legea poate tăiă până 
la un punct cu trecutul, dar practica de toate zilele 
nu. Atunci când împrejurări noui se prezentă, în 
loc să apară noui reguli revoluţionare, aceste îm- 
prejurări noui se leagă de instituţiile precedente 
prin adăogarea, unei ficțiuni, presupunându-se că 
intră exact în cadrul regulelor celor vechi. Indată ce - 
un element nou de invenţiune, care este datoraţ ne- 
cesităţilor practice, dar care are imensul avantagiu, 
că leagă dreptul prezent şi evoluţiunea, viitoare de 
trecut, apare, ficţiunea face astfel ca să evite o 
scisiune,. 

Este interesant de relevat, că dreptul nu evo- 
luează ca, celelalte ştiinţe, liber de ori ce necesitate 
practică; dreptul trebue să dea soluţiuni societăţii 
respective și pentru aceasta, intervine şi ficţiunea 
care e numai un mijloc ajutător al soluţiunei pentru 
desăvârşirea, idealului de justiţie 1). 

1) Gâny, Science et technigue, $ 243,
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De aceea cu drept cuvânt s'a spus, că ficţiunea 

este ca, o cârjă pentru un om care nu poate să 

meargă bine. Este un rău din punctul de vedere 

ideal, căci de dorit ar fi ca persoana să meargă fără 

cârje, dar fără ea în realitate nu ar puteă umblă 

de loc. Tot asemenea dreptul, în nevoia, de a face 

un pas înainte, întrebuinţează ficţiunile, ceeace nu 

însemnează evident, că acest mijloc de acţiune al 

său trebue exagerat. | 

Rolul doctrinei este toemai să-l aducă la adevă- 

rata lui semnificaţie, să reducă pe cât posibil 

punctul de aplicaţie al ficţiunei, înlocuindu-l trep- 

tat cu acel al construeţiunei juridice, care este. o 

operaţiune într'adevăr ştiinţifică. 

Dacă ne gândim însă, că întregul 

decât, o operaţiune a spiritului şi nu este 

că e porneşte dela realităţi, dar 

le preface în conformităte cu firea sa proprie: 

atunci înţelegem, cum e posibil acest scandal spe- 

cific dreptului, care se numeşte fiotiune. Ficţu- 

nea, este şi ea o creaţiune a spiritului, o încercare 

logică de explicaţie. Ficţiunea sa infiltrat în felul 

acesta în mod normal în lumea: juridică şi nu € 

străină da firea însăşi a dreptului, întru cât înire- 

gul drept este un produs al spiritului nostru- 

Tată ceeace vrem să spuneru, în mult prea s 

cuvinte, pentrucă ar comportă desvoltări enorme, 

despre technica doctrinei. 

drept nu este 

o oglindă 

pură a realității, 

curte
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d) Jurisprudenţa 

Alt isvor formal al dreptului pozitiv este ju. 
risprudenţa. Aplicarea atât a legei cât şi a cutu- 
mei şi a doctrinei se face de către instanţele 
îndrituite şi din acest punct de vedere juris- 
prudenţa este de sigur isvorul prin excelenţă al 
dreptului pozitiv, în mod direct; celelalte trei is- 
voare crează dreptul pozitiv numai în mod indi- 
rect prin mijlocirea, jurisprudenţei, 

In dreptul privat aceste instanţe sunt cele ju- 
decătoreşti organizate spre a da hotăriri în liţi- 
giile care survin: ele crează jurisprudenţa drep- 
tului privas, 

In dreptul administrativ, pot fi instanţe jude. 
cătoreşti câte odată; alte ori sunt pure instanţe 
administrațive. Actele de autoritate administra- 
tivă sunt la noi supuse controlului puterei jude- 
cătoreşti prin procedura, care se cheamă de con- 
tencios administrativ. In alte ţări, cum este Ger- 
mania de ex, sunt tribunale speciale administra- 
tive. In Franţa sa constituiţ cu încetul un ase. 
menea, tribunal administrativ special, numit Con- 
siliul de Stat, de o însemnătate extraordinară, 
căci el a degajat principii de interpretare noui şi 
anume ideia, serviciului public, care explică îu- 

treg dreptul administrativ pe alte baze decât aceea 

a drepturilor individuale câştigate. In interpreta-
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rea dreptului administrativ necesităţile publica 
de fapt sunt astfel determinate“). 

Cine aplică legea în dreptul constituţional? 
Care este instanța indriduită? Aci problema, este 
mai grea. 

Sunt organele mari constituționale lato sensu 
- din practica constituţională, Parlamentul, parti- 

dele politice, guvernul. In special, în ce priveşte 
interpretarea dreptului constituțional, ea nw se 
poate face, de cât numai, — şi aşă s'a făcut tot- 
deauna, în toate ţările, —sub presiunea nevoilor 
mari politice şi sociale ale societăţei respective şi, 
din acest punct de vedere, textele constituţionale, 
după cum am mai spus, joacă un rol foarte res- 
trâns, mai mul ca simple directive, de cât ca 
texte propriu zise. , 

Textele constituţionale pot fi de mai multe fe- 
luri: pot fi simple declarajţiuni, cum este declara- 
țiunea drepturilor omului care valorează mai mult 
din punct de vedere pedagogie, pentru crearea 
unor anumite mentalități în opinia publieă, Alte 
dispoziţiuni din constituţie, sunt dispoziţii de 
principiu, cari nu se pot aplică, decât print'o lege 
ordinară, care le desvoltă, aşă în cât şi acestea au 
mai mult valoarea unor directive. In sfârşit altele 
sunt dispoziţiuni propriu zise, cari, din clipa când 
au intrat în vigoare, sunt legi, întocmai cum ar 
fi legile de drept privat. Numai pe acestea le a- 

1) II-III-A-2,
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plică în deosebi la noi instanța supremă constiţu- țională, adică Curtea de Casaţie în Secţiuni Unite, atunci când judecă în concreto, după, reclamaţiu- mea părței interesate, constituţionalitatea, legilor, In dreptul publie Şi în genere, în materie juri- dică vedem astfel, ce influență considerabilă Joacă faptele, cu toaţe aparențele contrarii, căci natura, dreptului este aceeași î n toate ramurile. La o ana- liză mai amănunţită faptele singure determină astfel interpretarea, 
Judecătorul este obligat să judece, căci dacă n'ar judecă, ar comite conform legei o denegare 

de dreptate, 

Pe de altă parte puterea, judecătorească, în ori ce materie, nu poate să judece pe cale regulamen. tară, cum făceau vechile Parlamente franceze ca instanţe judecătoreşti sub formă de 
reglement“, Puterea judecătorească 
să judece cu putere obligatoare, 
speţă în parte, contorm principiului constitu- țional al separaţiunei puterilor în stat. Astfel se maște în mod hecesar nevoia „interpretă- rei“ adică a. încercărei de a subsumă cazul dat unei norme generale preexistente. In drep- tul privat instanţele interpretează curent je. gea. Dar interpretarea e în totdeauna 
precum toate studiile nowi o dovedese, Uneori a- ceastă alterare poate fi neînsemnată, alte ori ea apare ca violentă. Dar ea există în to tdeauna în- irun grad oare care, de oarece norma, generală 

nârTâts de 
astăzi nu poate 
de cât fiecare 

o alterare,
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e un rezumat al unor cazuri individuale preexis- 

tente şi deci interpretarea se face prin mijloti- 

rea acelei norme generale dela acele cazuri la câ- 

zul nou care nu poate fi nici odată în viaţa socială 

identice cu un altul. Dreptul pozitiv, dreptul aplicat, 

apare astfel sub un alt aspect de cât cel consacrat 

în mod teoretic. 

Din acest punct de vedere noţiunea de jurispru- 

denţă nu se confundă în totdeauna cu aceea de ju 

risdicțiune. 

Actul de jurisdieţiune în înțelesul cel mai larg 

este un act cu caracter intelectual prin care se 

consacră de stat care sunt regulele generale de 

drept pozitiv care se aplică unui caz individual, de 

cele mai multe ori în urma unui conflict 1); el ana- 

lizează astfel cazul dat deosebind toate relaţiunile 

juridice din care se compune, la lumina nBor- 

melor generale ale dreptului pozitiv. 

Actul de jurisdicție aparţine în principiu in- 

stanţelor judiciare organizate. 

Se va observă însă că un asemenea act este cu- 

prins şi în ori ce act administrativ: administra- 

torul, într'un regim legal, vă trebui întâiu să ju- 

dece singur dacă are competența de a face un act, 

înainte de a-l găsi oportun și a-l face. De ase- 

menea în mod normal întrun regim legal ori ce 

organ politie, de ex. un ministru, un guvern sâu 

1) Duguit, Zruit€ de dr. conat., ed. II.
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un parlament, va trebui înainte de a procedă 13, 
un act să judece și legalitatea lui. 

Pentru toate celelalte organe de cât instanţele 
judiciare, actul de jurisdicție nu e însă vizibil, ci 
se degajează numai printr'o analiză, pe când el 
este acel care apare mai mult în lumină în ac- 
țiunea, instanţelor judiciare, Câte odată actul de 
jurisdicție se desprinde şi din actul administrativ 
ca o operaţiune vizibil distinctă şi atunci avem o 
jurisdicție administrativă, încredinţată de cele mai 
multe ori unor organe speciale de judecată. In 
acest caz el e definitiv, spre deosebire de cel ad- 
ministrativ, care poate fi atacati uneori şi pe care-l 
controlează intervenind în timp după acesta din 
urmă. In acest înţeles mai restrâns actul de. ju- 
risdicţie poate fi administrativ, cum poate, şi emană 
dela organele judiciare. Chiar şi în materie poli- 
iică apare uneori actul jurisdieţional: controlui 
guvernului în regimul parlamentar nu este în fond 
de cât un asemenea act, dar organizat întrun mod 
cu totul special; cu o instanță superioară care este 
corpul electoral. Tot aceste organe stabilesc prin- 
tr'o simplă declaraţiune cu caracter intelectual si- 
tuaţiunea, de drept în anume cazuri concrete. 

După cum însă organele politice și administra- 
tive fae astfel şi acte de jurisdieţiune, tot astfel 
organele judiciare fac şi acte de execuţiune admi- 
nistrativă. După ce instanţele judecătoreşti au ho- 
tărît care este regula de drept pozitiv care se 
aplică unei anume sSituațiuni date, ele dau o de- 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII, — 30
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cizie şi învestese hotărîrea definitivă, în organi- 

zaţiunea, noastră, cu ceeace se cheamă; formula exe- 

cutorie. Această operaţiune se face la noi în nu- 

mele şefului puterei executive. Organul judecă- 

torese, în numele șefului puterei executive, a Re- 

gelui, dă ordin de executare tuturor agenţilor 

executivi ai statului, ceeace e caracterul esenţial 

al unui act de execuţiune. Organul judiciar apare 

ca un simplu organ al puterei executive, așeza 

între Rege, în numele căruia vorbeşte, şi agenții 

de execuţiune. In această operaţiune, organele ju- 

diciare îndeplinesc o pură executare posterioară 

şi complet; deosebită de prima, operaţiune care le 

este specifică, aceea de a, „zice“ dreptul, de a de 

clară în mod autentice spre ştiinţă, care sunt nor- 

mele de drept pozitiv aplicabile într'o speţă. 

In actele politice și cele administrative apare 

din contra, ca element esenţial, actul de voință, de 

re se urmăreşte o executare, adică 
comandă, prin ca 

recunoscute ca apli- 
o realizare a normei dinainte 

cabile. 
Funcțiunea jurisdicţională apare astfel deose- 

pită de funcțiunea executivă, indiferent de orga- 

nele cărora e încredințată şi astfel se poate con- 

cepe ideia unor puteri distinote în stat "). 

Tot asemenea funcțiunea legiferărei este prin 

natura sa distinctă: din cazuri concrete, fie că 

  

1) Comp. Duguit. La separation des pouvoira et Vassemn- 

bize nationale de 1879, procum și Traite de droit constitu- 

s0onnei.
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am „dat, fie că nu au dat naştere în trecut unor 
dispozițiuni generale de drept pozitiv, această 
funcţiune degajează noui norme generâle pe care 
le consacră ca drept pozitiv şi ordonă a fi apli- 
cate întcemai de organele de stat, Chiar atunci când 
legiferarea se face prin cutumă, ea reprezentă o 
generalizare. Caracteristica, legiferărei este aşă dar 
tot intelectuală ca şi a jurisdicţiunei; ea repre- 
zentă tot o proclamare a unei stări de drept, dar 
cu caracter general şi permanent, în sensul ară- 

tat când am vorbit despre lege în genere; pe când 
jurisdicţiunea este o operaţiune de încadrare lo- 
gică a “unei situațiuni în normele generale astfel 
consfinţite. Consacrarea unei norme de drept po- 
zitiv, fie prin lege fie prin cutumă, duce astfel 

la un act de pură cunoștință intelectuală: la o 

constatare a ei. Tot asemenea actul de jurisdicție, 

constată pur şi simplu cari sunt, la lumina nor- 
melor astfel cunoscute ale dreptului pozitiv, rela- 

țiunile juridice al căror ţesut se aplică la un anume 

fapt. social concret. În nici un caz asemenea sim- 

ple constatări nu fac ca dreptul astfel constatat 

să se realizeze adică să devie efeeliv, drept po- 

zitiv; această operaţiune aparţine actului speci- 

fic de execuţiune. 

Distineţiunea are un mare interes, | 

Astfel, mai întâiu, se explică deosebirea care 

se constată între modul cum judecătorii aplică 

legea şi modul cum ea a fost, concepută şi formu- 

lată de legiuitor; judecătorul are în vedere necon- 
,
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tenit; aplicarea unei legi la nevoile practice, adică 

execuţiunea, ei. Indeletnicindu-se direct cu cazuri 

conerete, el e mult mai aproape de execuţie de cât 

legiuitorul şi astfel e mai aproape de nevoile zil- 

nice concrete. 
| ” 

Administratorul public, pe de altă, parte, ca şi 

omul de guvern, deși constată prin actul jurisdic- 

ţional pe care analiza îl descoperă la baza, acţiunei 

sale o anume soluţiune, de multe ori aplică altă 

soluţiune, face execuţiunea în altfel. Practica ne 

arată, că de multe ori puterea executivă, pentru 

raţiuni de oportunitate politică adică de interes 

superior, refuză categorie să execute legea. Acea- 

sta se poate întâmplă mai uşor atunci când legea 

conferă drepturi statului şi mai rar în cazul când se 

constituese drepturi contra Imi. Astfel multe texte 

penale nu se aplică, uneori în mod sistematic. Art. 

231 şi urm. din codul penal francez referitor la 

interdicţiunea asociaţiunilor de mai mult de două- 

zeci de persoane nu sa aplicat aproape de loc: o 

executare riguroasă ar fi putut duce la foarte mari 

dificultăţi, Tot astfel înainte de legea din 31 Mar- 

ție 1907 toate reuniunile publice în Franţa, chiar 

şi cele electorale, trebuiau precedate de o declara- 

țiune: guvernele au refuzat să aplice legea, din 

cauza gravelor inconveniente pe care o execuţiune 

de acest fel le-ar fi prezentat 1). Tot asemenea din- 

imun interes superior de concordie naţională gu- 

:) Duez et Barthllemg, Traîte flim. de droit conatitu- 

tionnel,
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vernele franceze dela războiu încoace nu au apli- 
cat cu stricteţă, dispozițiunile severe ale legii din 
1901 asupra congregaţiunilor religioase, care ar 
puteă reînviă lupte violente interne. În materie 
politică rolul execuţiunei face să apară şi mai bru- 

tal diferenţa între lege şi aplicarea ei. Astfel în 
materie constituţională, practica, e în totdeauna, până 
la un punct deosebită de texte, acolo unde acestea 
există. Dreptul de disoluţiune al Camerei depu- 
taților există în textele constituţionale framceze: 
el nu se practică însă și nici nu s'ar puteă uşor 
practică în situaţid actuală; executivul renunţă 
astfel la exerciţiul unui drept şi a unei obligaţiuni 
ale sale. Tot asemenea s'a putut vedeă în Franţa, 
cum un președinte de Republică, d. Millerand, de- 
clarat prin textele constituţionale iresponsabil, a 

fost silit de Cameră să demisioneze; el a renunţat 

astfel la un drept constituţional. Puterea executivă, 
poate chiar impune o legislaţiune nouă, fie formu- 
lată fără drept; de ea, fie de un parlament care nu 
ax aveă competenţa, să o facă (de ex. un parlament 
ordinar ar votă o constituţie): această legis- 

laţiune devine drept pozitiv, cum drept pozitiv 

este numai ceeace se aplică în fapt atât de funcţi- 

onari cât şi de oamenii de stat. 

De fapt, hotărîrile organelor judecătoreşti 

trebue aplicate în tocmai. De aceea li se şi încre- 

dinţează execuţiunea acestor hotărîri. Dar tot de 

aceea se ia din competenţa lor tot ce ar aveă interes 

să nu fie executat întocmai de puterea executivă.
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Asttel li se retrage în prima linie contenciosul 

administrativ în atâtea legislaţiuni, constiituin- 

du-se organe de judecată administrativă care să 

judece prin prisma nevoilor de execuţiune admi- 

nistrativă, iar nu cu rigoarea logică a textelor, 

când e vorba de drepturile părţilor. Când -un 

act administrativ ilegal ajunge din contra a fi su- 

pus puterei judiciare, ea are obligaţiunea de a-l 

privi în afară de orice asemenea contingențe ŞI 

numai din punctul de vedere strict al lepalităţei: 

pe această idee e de altfel întemeiat contenciosul 

_mostru administrativ spre deosebire de legislaţiu- 

nile cu justiție administrativă distinctă. 

Pot asemenea :se retrag aprecierei înstanţelor 

judiciare precum şi celor de judecată administra- 

tivă o serie de acte supuse numai aprecierei po: 

litice, care de aceea se şi numesc acte de guver- 

„nământ, 

Se vede aşă dar că nu jurisdicţia, cum pici le- 

„piferarea, nu- constitue dreptul pozitiv, care e un 

„produs de execuţiune a conceptelor juridice, iar 

nu de elaborare şi cunoaştere a lor. In acest în- 

ţeles jurisprudența, în 'sens larg cuprinde nu ceeace 

Sa recunoscut ca drept la un moment dat, ci 

ceeace s'a aplicat, adică ceeace s'a executat pe 

baza, acelei recunoașteri. 

Este evideny însă, că, întrun înţeles restrâns 

şi care e cel obicinnit, jurisprudența se poate con“ 

cepe da jurisdicție în sens larg, 

Interpretarea este în ori ce caz operațiunea prin
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care se stâbilește o legătură, logică între dreptul 
astfel conceput şi execuţiunea lui, încercându-se 
să se deducă aceasta din urmă din cel dintâiu. 

La lumina, acestei analize se precizează astfel 
ce este în realitate jurisprudenţa şi se arată în ce 
consistă interpretarea, 

- deia că judecătorul poate să interpreteze legea, 
este o idee relativ recentă. Principiul primitiv este 
că ejus est interpretari legem cujus est condere. 
Nu poate interpretă legea de cât cel cea 
făcut-o.  Aplicaţiunea acestei idei, sa făcut 
pe timpul Revoluţiunei franceze. Inainte de Revo- 
luţiune, judecătorii se refereau la suveran, de 
câte ori eră o dificultate, şi suspendau judecata, 
lucru care a fost de altfel consacrat prin. ordonanța 

franceză din 1667. Se găsesc şi la Romani unele 

aplicațiuni ale acestui principiu, Astăzi se soco- 
teşte însă că judecătorul este în mod normal acela, 
care nu numai poate, dar trebue să interpreteze le- 

gea, aplicând-o în ori ce caz s'ar prezentă, dar o 

poate face numai pentru cazul dat şi nu pe cale re- 

glementară. 

Interpretarea în genere, poate să fie interpre- 
tare legislativă, judecătorească sau dootrinală. 

Interpretarea, judecătorească este aceea dată de 

instanţa îndrituită, care, după cum am arătat, poate 

îi de diferite feluri. e 
Interpretarea, poate fi doetrinală. Autorii de 

multe ori, au alte păreri, în ce priveşte interpre- 
tarea legilor, decât acelea ale instanţelor judecă-
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toreşti; ele sunt interesante şi de multe ori, precum 

am spus, influenţează interpretarea judecătorească. 

Interpretarea legislativă este aceea dată, de în- 

suşi legiuitorul. Când un text este obscur şi dă na- 

ştere la dificultăţi practice, legiuitorul poate veni 

cu o lege aşă zisă interpretativă. Ea se consideră 

printa”o ficţiune că nu este o lege nouă, ci se în- 

corporează la legea veche și ca atare reglemen- 

tează toate faptele chiar trecute, cum le-ar fi 7e- 

plementat, dacă legea nouă interpretativă ar fi 

fost încorporată dela început în textul legii vechi. 

Legi interpretative la noi, mai ales în timpul din 

urmă, au fost foarte multe. Una cunoscută mai 

veche, este cea din 1885, prin care s'a interpre- 

tat, art, 291 din procedura, civilă veche şi anume 

Sa spus, că revizuirea din partea Statului şi 2 

autortăţilor publice, în caz când statul nu va 

fi apărat în faţa instanţelor judecătoreşti, este 

posibilă şi pentru apărarea incompletă, nu nu: 

mai pentru o lipsă absolută de apărare. 

Interpretarea, ne interesează însă aci mai 

întru cât este mijlocul de realizare în dreptul pozi- 

tiv, al legei, al cutumei, sau al doctrinei, prin în- 

termediul jurisprudenţei. 

Ce însemnează interpretare, în acest sens, eun 

se face în deosebi interpretarea legei? 

Dacă legea este limpede, judecătorul n'are decât 

sarcina, s'o aplice: optima ez, quae minimum îu- 

dici, optimus judez qui mininuun sibi — cea mai 

bună lege este aceia care lasă cât mai puţin la 

ales
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aprecierea judecătorului şi cel mai bun judecător 
este acela care, în hotărîrea pe care o dă, se înte- 

meează în așă fel pe lege, încât arbitrarul său să 
fie cât mai redus, 

In această concepţie, judecătorul reprezentă un 
mecanism orb de aplicare a legei. Concepţia a- 
ceasta, a fost mai ales concepţia lui Napoleon 
şi a juriştilor cari au interpretat Codul Napoleon 
Ea este reprezentată în Franţa prin așă zisa şcoală 

a exegezei, şcoală care socotește că textele îm- 
brăţişează toate împrejurările şi trebue prin ur- 
mare să se aplice în mod mecanice de judecător 
la fiecare speţă. 

Studiile recente şi analizele cari s'au făcut prin 

ele dovedesc, că şcoala, exegezei, chiar dacă a co- 

respuns unei nevoi practice în veacul al XIX-lea 

în Franţa, nu mai corespunde adevărului ştiinţi- 

fie. 

Ori ce normă legală sau cutumiară este generală. 

Printwaceasta ea are nevoie să fie individualizată; 

la cazul dat. Această operaţiune, prin care expe- 

riența trecută, rezumată în normele generale, se 

leagă de cazurile noui care se prezentă, lasă, întot- 

deauna un câmp de apreciere îinterpretatorului, 

câmp care uneori poate fi foarte vast. 

Un text de lege n'are nici un înţeles, dacă-l 

scoatem din mediul social de care a fost inspirat 

şi din acel la care trebue să se aplice. Dacă am 

luă astăzi să citim un text canonic, fără, să no dăra 

seama de loc de împrejurările sociale la cari sa
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aplicat, nu-l înţelegem. De aceea şi dreptul roman 
este așă de greu de studiat, pentrucă, nu cunoaștem 
întotdeauna împrejurările de fapt; ale vremei. Nu- 
mai dacă cunoaștem mediul social roman, înţele- 
gem: întradevăr instituţiile respective. 

Tot asemenea se întâmplă cu ori ce texte de lege. 
Dacă vom 6bservă cu atenţiune, fiecare dispozi- 
ție legislativă este un rezumat, o concentrare a 
unei sume enorme de împrejurări de fapt. Dacă 
facem abstracţiune de aceste împrejurări de fapt, 
nu mai are nici un înţeles în sine î). A susține, că 
textele în sine cuprind un sens clar, pe care nu 
avem decât să-l desvoltăm printr'o deducţiune lo- 
gică strictă, este astfel o greşală ştiinţifică. In 
realitate, judecătorul, când aplică textele, se gân- 
deşte la împrejurările de fapt care au condus pe 
legiuitor și pe care trebue să le cunoască. Dar co- 
incidenţa întocmai a celor două cugetări, a legini- 

torului și a judecătorului, mai ales când este o distan- 
ță în timp de mai mare între momentul hotărirei și 
momentul confecţionărei legii, este o impesibilitate. 
De altfel între oameni, coincidenţa gândirii psiholi- 
gice este aproape o imposibilitate. Avocaţii o simt în 
fiecare zi, când pledează încercând să pună în lu- 
mină un anume punct de vedere, cu credința că 
l-au lămurit, şi văd cum judecătorii dau soluţiuni 
"din cu totul alţe puncte de vedere. Intre judecător 
şi legislator, nu este nici un contact direct; coin: 
———— 

1) Maliieuz, L'exâgiso des Codes, 1903.
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ridenţa gândirei este de aceea, foarte grea. Rolul 
judecătorului rămâne astfel în ori ce caz foarte 
mare în interpretarea. textelor. 

Primul rol, pe care judecătorul îl are, este a 
determină sensul legii, spre a vedeă ce a vrut 
legiuitorul. Nu poate însă fi vorba de o inter- 
pretare judaică, adică de o interpretare, care în 
mod: ilogic; s'ar ţine numai de textul chiar preşii, 

pe care legiuitorul l-ar fi dat, ci în acest caz tre- 

bue să se aibă în vedere spiritul şi scopul legei. A:- 

ceasta însemnează însă că voinţa și intenţiunea, le- 
gislatorului este numai un element în operaţiunea de 

interpretare, care trebue să fie dominată de idea 

unei înlănţuiri logice a faptelor şi a aprecierilor 
lor juridice. Interpretarea se întemeiază astfel pe 
o operaţiune, care e raţională înainte de toate. 

Spre a se constată intenţiunea legiuitorului, 
atunci când textul e neclar, trebue să se pună în 

legătură cu întreaga economie a legei, pentru ca, 

din economia, legei să se lumineze interpretarea. De 

aici şi maxima: In civile nihil, nisi tota lege pro- 

specta *). | i 
O regulă, consacrată este astfel, că ori ce inter- 

pretare, trebue să se facă  subiectam materiam, a- 

dică în conformitate cu cadrul în care este pusă dis- 

poziţiunea respectivă, în conformitate cu capito- 
lul și materiile, despre care este vorba la, locul 

respectiv. | 

1) II-I. .
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Pe de altă parte, acolo unde legea, nu distinge, 

nici judecătorul nu trebue să facă distincţiune: 

„ubi lez non distinguii, nec nos distinguere de- 

bemus“. 

Fiecare text trebue aşadar socotit ca o parte 

dintr'un ansamblu sistematic și logic. In aceste 

condițiuni în caz de antinomie a două texte din 

aceiaşi lege interpretarea, trebue să se refere la 
înțelesul ei armonic şi raţional. Pentru a-l găsi 

interpretatorul va, puteă recurge la tradiţia istorică, 

la lucrările preparatorii, la principiile de drept și 

chiar, în lipsă, la sentimentul de echitate prezu- 

mat de orice lege. 

Pornit pe această cale, în cazurile evident nepre- 

văzute de fapt de legislator, care nu a fost de cât 

om şi care prin urmare a putut scăpă multe hipo- 

teze şi nu s'a putut gândi, la tot ce va fi în viitor, 

interpretatorul se poate servi de argumentul a con- 

trario (inclusione unius -fit exclusio alterius), dacă 

precum observă Aubry şi Rau”) şi Laurent ?) cu 

drept cuvânt, e vorba de o dispozițiune restrictivă, 

a legei; tot; asemenea interpretatorul se va puteă fo- 

los; de argumentul” prin analogie. extinzând cu- 

prinsul unei dispoziţiuni fie, cum se spune, 4 pari, 

fie a majori ad minus, fie a minori ad majus, în 

temeiându-se pe ideia cunoscutului adagiu că ubi 

cadem ratio, îbi idem jus. 

Acest din urmă argument presupune așadar că 

1) 8 40, Vol. 1. 
2) $ 279, vol. Ie
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sa descoperit limpede raţiunea decisivă a legei 
(ratio legis) şi se întinde astfel o dispoziţiune la. 
cazuri identice. Aceasta nu e evident posibil de cât 
numai dacă dispoziţiunea nu e de o natură ezcep- 
ţională, ci o aplicare a unui principiu general la- 
tent în ea; o asemenea 'dispoziţiune nu se poate in- 
terpretă normal de cât în mod restrictiv, exceplio 
est strictissimae interpretationis. 

In cazurile când nici aceste mijloace nu duc în 
mod sigur, pe cale raţională, la un rezultat, se ad- 
mite că interpretatorul se va inspiră de echitate 1), 

In realitate, faţă de voinţa de fapt, psihologică, 
a autorului legei, interpretatorul crează, mereu, îm- 
pletind-o într'o reţea raţională de o extremă com- 
plexitate, care -o alterează până se epuizează, prin 

referenţe la principii, prin construcţii, prin deduc- 

ţii; prin iînspiraţiunile echităţei, prin exigenţele 

nevoilor practice ale momentului. Appleton numeşte 

astfel deducţia juridică o deducție temperată! Nu 

mai e vorba aşadar de o operaţiune logică rigu- 
roasă, ca, în ştiinţele exacte, care ar luă de bază vo- 

ința de fapt a legiuitorului; ci de o cale care pre: 
supune postulatul, că legiuitorul a voit să creeze v 

operă raţională şi armonică, că nu a căutat în mod 

indirect să dărâme autoritatea principiilor de drept, 

că a vroit să respecte „necesităţile practice ale 

  

i 4 E "Interpre- 
1) Aubry et Rau, $ 39 bis; Gâny, Mithode d Inttrp 

tation, No. 19.
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vieței“ şi „echitatea, evidentă“ 1). „Se presupune“, 

zice Gâny, „că aceste principii generale de drept, 

„reprezentând un ideal de rajiune şi justiție, sunt 

„la baza legei“. 

Intenţiunea psihologică a legiuitorului este de 

altfel un lucru foarte greu şi complicat de aflat. 

Am arătat cu alt prilej, că în sistemul nostru — 

aşă se întâmplă în ţările democratice moderne — 

cei cari votează, cari voesce deci legea, nu pot cu- 

noaşte întreg cuprinsul ei juridic. Unde este atunei 

intenţiunea de fapt a legiuitorului? Ne aflăm de 

altfel în faţa a două Adunări: Camera și Senatul. 

De unde ştim noi că una a gândit exact ca şi 

cealaltă? De unde știm că Coroana, care concură 

cu cele două Adunări, în confecţionarea unei legi, 

a cunoscut în întregime acele intenţiuni şi astfel 

le-a consacrat în mod absolut? Dacă am începe 

o cercetare științifică psihologică, am ajunge la so- 

luţiunea, că intenţiunea psihologică a legiuitorului 

este aproape o imposibilitate de prins în multe ca- 

zuri, 

De obicei se întrebuinţează în acest scop lu- 

erările pregătitoare. Dar acestea au o valoare ex- 

trem de redusă, căci nu se poate şti dacă Parla- 

mentul și Coroana, adică aceia cari consacră legea, 

au gândit întocmai ca acei cari au preparat-0. 

Se întrebuinţează printre lucrările preparatorii 

în special, expunerile raportarilor şi expunerile de 

1) Idem: Aubry et Rau, No. 41, vol. I; Laurent, No. 247, 

vol. I. ete.
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motive ale miniștrilor. Există expuneri făcute de 
raportori, în fiecare adunare legislativă una la Ca- 
meră şi alta, la Senat şi aceste rapoarte ar trebui 

să exprime impresiunea adunărei respective, asupra 
proectului de lege în desbatere. De multe ori, a- 
cela, care redactează, raportul, nici nu consultă a- 
dunarea sau comisiunea, respectivă și în ori ce caz 

ar fi o imposibilitate de fapt să exprime în mod 
perfect gândirea colegilor săi din aceă adunare. D2 
unde știm apoi şi ce garanţii avem, că raportorul 
dintr'o cameră se gândeşte Ja, fel cu raportorul din 
cealaltă adunare? Se va, spune însă că expunerea 
de motive a ministrului, care însoţeşte proectul 

şi într'o adunare şi în cealaltă şi în faţa Coroa- 
dei trebue să cuprindă interpretarea autorizată. 

Dar consacrarea legală nu este aceia a expunerilor 

de motive, ci a textelor de lege, care singure -au 

o valoare autentică. Curtea noastră de Casaţie, în 

secţiuni unite, însă două jurisprudenţe cunoscute 
din 1912 şi alta din 1929, a hotărît că expunerea de 

motive, raportul, declaraţiile miniștrilor sau ale 
parlamentarilor, atunci când sunt contrare textelor, 

nu pot să schimbe valoarea lor. 

Lucrările preparatorii şi întenţiunea legiuitoru- 

lui rămân astfel numai ca simple indicaţiuni pentru 

judecător, pe cari trebue să le ia în considerare. 

Actul de voinţă al legislatorilor moderni este 

în realitate un act de adheziune la un text: singur 

acest text are valoarea autentică. 

Tnainte de toate interpretarea trebue să aibe în
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vedere, pe baza textului clar, scopul legei, aşă cum 

a fost propusă şi cum trebue în mod normal să fie. 

Frebue să se atribue textului un înţeles logic şi 

să nu ducă la nedreptăţi. In această privinţă chiar 

este interesantă de relevat părerea marelui juris- 

consult Saleilles, care constată, că, dacă împreju- 

rănile de fapt se schimbă, scopul legei se poale 

schimbă, noul scop, constatat din schimbarea îm» 

prejurărilor de fapt, trebue aplicat de instanţele 

judecătoreşti, iar nu acela care a putut fi la un 

moment dat, în mintea, creatorului legei, a legiui- 

torului. 

Frangois Geny, combate această idee, spunând, 

că trebue să se ia în considerare numai scopul 

iniţial al legiuitorului, dar nu numai din lucră- 

rile- preliminare, ci mai ales din necesităţile s0- 

ciale şi ştiinţifice respective. 

Aşă dar, irebue ca toate textele să fie coordo- 

nate între ele; nici un text nu trebue să fie pri- 

trebue stu- 

vit izolaţ,; textele trebue sistematizate; 

diate în aşă fel în cât să se degajeze din ele prin- 

cipiile şi să ajungă la colaborări raţionale. Acesta 

este rolul cel mare al doctrinei, singurul ei rol, de 

altfel din punctul de vedere al dreptului pozitiv 

de azi omul de ştiinţă în drept, nu este acela, care 

ştie pe din afară articolele de legi, ci acel care cu- 

noaște principiile şi posedă gimoastica specifică in- 

telectuală care corespunde gândirei juridice. 

In felul acesta, interpretarea se desăvârşeşte 

prin observaţiunea. faptelor şi a aprecierei lor juri-
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dice raţionale, prin operațiuni de generalizare, de ânaliză logică, de analogie, prin raționamente a fortiori şi a contrario, prin creări de principii și 
construcţii, 

Cu toate aceste mijloace, interpretarea, nu caută 
de cât un maximum de dreptate. Scopul din urmă 
al interpretărei este de a.scoate dreptatea şi de aceea. legile evoluează şi “se schimbă mereu, pe 
căi de multe ori aparenţ ilogice. | 

Exemple extrem de interesante ne dă evolu- 
țiunea dreptului musulman, unde analogia şi fic- 
iunea a, Jucat, un rol nemăsuraţ de mare, prin extinderea, preseripţiunilor primitive la, nouile ne- 
voi practice, care s'au prezentat. Acelaş lucru sa 
petrecut, şi în dreptul roman, prin jurisprudența 

„ pretoriană, 
Inainte de toate, faptele determină aşă, dar in- 

terpretarea, faptele în înțelesul lor dublu de ac- 
țiuni umane şi de aprecieri juridice, care li se a- 
plică, așă cum am explicat cu alt prilej. O inter- 
pretare care duce la, nedreptate, nu este o inter- 
pretare bună, după cum o lege, care duce la ne- dreptăţi, nu este o lege bună. 

Această presiune a faptelor, care totdeauna a 
existat în drept, produce şi explică toată evoluţiu- 
nea dreptului pozitiv. 

Această constatare n'a fost totuşi. studiată de 
cât numai în timpul din urmă mai amănunţit; şi 
aşă s'au născut nouile şcoli da interpretare ale 
dreptului, Aceste şcoli se ridică împotriva con- 

2955. — Biblioteca Univezsitară, — VII — 34
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cepţiunei exegetice, de care am vorbit şi după care 

judecătorul are un rol mecanic, de a aplică, prin 

mijloace de pură deducţiune logică, un principiu 

formulat; în mod desăvârşit în lege. Şcoala exe- 

getică pune ca postulat perfecțiunea oare cum ma- 

gică şi a tot; putinţa legiuitorului. Ea își închipue, 

că legiuitorul este un fel de divinitate, care s'a pu- 

tut gândi la toate cazurile, dând soluţiuni în mod 

absolut exact, şi ca atare judecătorul n'are decât 

să aplice în mod mecanic legea scrisă, produs per- 

fect al unui legiuitor perfect, 

Ştiinţa, de astăzi constată tot mai mult, că per- 

fecţiunea nu există; departe de a putea vorbi de 

Jegislator ca de o ființă perfectă, noi de altfel 

constatăm în viaţa. de toate zilele, cât de imperfect 

este. Intreaga concepţie cade. 

In Franţa, mișcarea împotriva școalei exege- 

ţice este recentă. Ea a început; mai ales cu Saleilles 

şi cu Geny. 

Dar putem zice, că în Germania întreg veacul 

al XIX-lea a preparat âceastă mișcare de gândire. 

" Savigny, cu școala istorică de interpretare a 

dreptului, s'a ridicat împotriva ideii codificărei, 

afirmând că dreptul este cevă organic, care evo- 

Juează, întocmai cum evoluează limba și toate ce- 

lelalte fenomene sociale și că dreptul cuprinde în 

sine mijloace de a, se desvoltă în mod firesc, În 

felul acesta, el este acela care a pus bazele nou 

directive în materie de interpretare. 

O altă şcoală posterioară în Germania, aceia



  

  

DREPTUL POZITIV 483 

a lui Dernburg şi Regelsberger, face apel la un 
nou concept, care influențează evoluţiunea, drep- 

tului şi care impune, în sensul ideii de drep- 

tate, soluţiunile interpretatorului. Imterpretatorul, 
judecătorul, trebue să aibă în vedere faptele, îre- 
bue să vadă în mod concret; care este dreptatea 
în speța care i-a fost pusă, pentru a da soluţiunea 
procesului. 

Zittelman, un al autor german, constată, că, le- 

gislatorul nu sa putut gândi la toate, că există 
deci lacune de drept (Liicken), care trebue să fie 

completate, prin interpretarea judecătorului. In 

line Gnaejus Flavius (Kantorowitz) a expus în 

„Kampf um Rechtswissenschaft“ o teorie, care a 

fost punctul iniţial al unei revoluţiuni în privinţa 

aceasta. 

Tot în Germania, Immanuei Kant în ,„Theorie der 

Rechiswissenschaft“ a arătat, încă delu finele sec. 
XVIII-lea, cât de greşite aveau să fie principiile 

şcoalei exegetice; el pledează în favoarea a. ceeace 
se numește astăzi de obiceiu în (Germania, dela 
Kantorowitz, şcoala dreptului liber. 

In ce consistă, această şcoală de interpretare? 

Ea nu face apel la o interpretare sentimentală, 

arbitrară, a judecătorului cum este aceea, pe care 

a încercat să o practice în Franţa, președintele Ma.- 

gnaud, pentrucă aceasta ar însemnă destiințarea 

însăşi a dreptului. Noua școală de interpretare pre- 

supune ideia pe care am  desvoltat-o în toată 

lucrarea de faţă, că dreptul fără fapte nu are nici
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o: semnificaţie şi ca atare prima datorie a dreptu- 

lui sub ori ce formă şi deci și aceea a interpreta- 

torului este să analizeze faptele. Din analiza amă- 

nunţită a faptelor să deducă apoi ceeace în mod 

necesar se impune, ca principiu de dreptate, pentru 

ca în conformitate cu acest rezultat al cercetărei 

ştiinţifice, să se încerce prin ceeace se numește 

teehnică, o soluţiune juridică. 

Această enunţare, care este de o importanţă ex- 

traordinară, a fost desvoltată întâiu în Franţa 

de Saleilles sub formă mai restrânsă şi pe urmă mai 

ales de Francois Gâny în cele două lucrări cu- 

noscute ale sale: „„Msthode d'interpretation ei 

sources en droit prive positif““ şi science et. tâch- 

nique en droit prev positif”. Pe urmele lui G6ny- 

a început o largă literatură juridică în această 

privinţă. 

Gâny susţine că acolo unde legea este clară, 

judecătorul n'are dreptul să calce adevăratul îsvor 

de drept. In această privinţă legile și cutumele se 

impun judecătorului. Dar în atâtea, şi atâtea ca- 

uri, judecătorul nu mai întâlneşte o expresiune 

clară a. legei. Atunci trebue să constate întâiu fap- 

tele, împrejurările sociale, aprecierile juridice din 
conştiinţa, societăţei respective să le constate cu 

toată rigoarea științifică, şi nu în mod azbitrar. A- 
ceasta este o operaţiune de ştiinţă de o extraor- 

dinară greutate. Ne putem da seama de ce cultură 

enormă trebue și pentru judecător și pentru juris- 

consult în genere, ca să poată să constate în mod 

3
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exact, cu toată rigoarea şi cu ajutorul tuturor mij- 
loacelor ştiinţei de astăzi toate împrejurările de 
fapt, precum şi toate curentele de gândire din so- 

cietatea respectivă. Odată această operaţiune rea- 
lizată, odată constatările făcute, odată datele ştiin- 

țifice stabilite, începe operaţiunea, de technică, şi 

aceasta o face nu numai inlerpretatorul, jude: 

cătorul, dar ori ce jurist, chiar şi legislatorul caută 
să adapteze aceste principii, aceste legi ştiinţifice, 

nevoilor juridice de realizare. Legea însăşi, nu 

este şi ea de cât un mijloc technic de a exprimă 

aceste nevoi, este un mijloc de a face realizabii 

dreptul. "Toate celelalte mijloace, pe care le în- 

trebuinţează interpretarea juridică: deducţiuni, 

inducţiuni; analogie, raționamente a fortiori, a 

contrario, ficțiuni, mijloace cari sunt aşă de nume- 

roase şi de specifice în drept şi cari nu totdeauna apar 

la prima, vedere a fi de o rigoare logică precisă, 

nu sunt de cât technică juridică şi încercări de a- 

plicare practică a datelor pe care le-a constatat 

- ştiinţa. 

Astfel în știința juridică de astăzi, un curent 

nou, extrem de interesant şi de sugestiv, se de- 

semnează tot mai puternic. Fapt este că școala 

veche  exegetică, râţionalistă, absolută, a căzut 

cu desăvârşire şi este depășită. 
| 

Ceeace s'a spus în felul acesta despre inter- 

pretarea legei, se poate spune şi despre aceea sa 

cutumei și & doctrinei: aceste două isvoare for- 

male ale dreptului şi anume regulele -de drept
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pe care ele le consacră, trebue să treacă prin pris- 

ma jurisprudenţei spre a deveni drept pozitiv. 

O operaţiune de interpretare intervine astfel, la 
fel ca pentru lege. 

Jurisprudenţa, astfel înţeleasă, realizează drep- 

tul în fapt de multe ori altfel de cât îl arată 

litera strictă a legei, cutuma sau doctrina. In 
acest sens se poate spune că ea este isvorul for- 

mal adânc al dreptului pozitiv. 

e) Inceputuri istorice 

- Sah ce formă apar în istorie începuturile is- 

voarelor formale de drept pozitiv. 
- Sumner-Maine, un mare istorie englez al drep- 

tului, constată că la început nu au putut fi nici 

cutume, nici legi scrise. Au fost ordine îndivi- 

duale, date de autoritate 1). 

Cu încetul însă, printr'o mai: bună organizare 
a societăţei primitive gi printr'un progres al în- 

țelegerei dreptului, aceste ordine au început a fi 

concepute ca sentințe îndividuale, sub o formă 

bine înţeles embrionară. Aşă sunt sentinţele citate 
de Homer sub numele de themistes, penirucă sunt 

inspirațe de zeița dreptăţei. Themis. Judecă- 

torii, în genere bătrânii, adunaţi laolaltă, apre- 
ciază un anumit caz în spirit de a înfăptui drepta- 
tea şi dau o sentinţă, care se cheamă, Eheimistes. 

Până, acum însă nu există cutumă sau lege. Da: 
în cazurile identice, care se prezentă, pe viitor, 
  

1) Paneien droit, tr fr,
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aceloraşi judecători, în mod natural, ei vor da 

aceeași sentinţă şi, dacă într'un timp îndelungat 

se vor mai prezentăi mereu aceleaşi cazuri, 

în mod regulat, aceeaşi judecători dau aceeaşi sen- 

țință. Toată, lumea începe a fi obicinuită cu a: 

ceastă, sentinţă, particularii se vor simţi lezaţi, 

când judecătorii ar veni să dea altă hotărire; ra- 

țiunea lor începe să le arate, că ar fi o favoare 

nedreaptă. Schimbarea bruscă a acestei jurispru- 

denţe ar fi o atingere a dreptului la securitate, 

pe care indivizii îl cred, în mod natural, câştigat 

şi al conştiinţei juridice care începe să se formeze. 

Astfel începe să apară în mod embrionar cutuma, 

întemeiată pe precedente stabilite aşă de precis, 

în cât toată lumea este de acord, că de aci înainte, 

ele trebue .respectate. 

Cutumele, sub forma, aceasta, sunt cutume ne- 

sorise. Nu eră obiceiul la început, ca, instanţele 

de judecată să ţină registre. Chiar în organizarea 

franceză, este interesant de observat, că la începu- 

tul ei, nu seţineă nici un fel de registru, de jude- 

cătorii feudali. Seniorul, care da sentinţele sale, 

de obiceiu, sub un arbore, le da verbal. Desbate- 

rile aveau loc verbal, nimeni nu consemnă hotărî- 

dovadă complicată, pentru 
rea. Trebuiă pe urmă 0 « 

ca partea să-şi pună în lumină dreptul său şi să 

rîrea dată. Tot aşă şi în formele, încă 
probeze hotă 

de societate. La începutul formă. 
mai primitive, 

rei cutumelor, de sigur că sensul exact al cutu: 
celor 

melor a stat în memoria câtorvă, anume &
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cari judecau, ceeace a dus, uneori, chiar la for- 
marea, unor caste a judecătorilor. Se ştie din istoria 
dreptului roman, ce luptă, a fost, pentru publi- 
carea, legilor, așă în cât toată, lumea. să le afle şi 
să nu fie numai secretul câtorva. 

In sfârşit, după stadiul acesta, de cutumă me- 
morată, cu încetul ea trece la o formă scrisă, Se 
simte nevoia de a o consemnă şi de a o adună, 
„pentru ca, toată lumea să o ştie. Se fac repertorii 
de hotărîri, cari prind tot mai mare autoritate, 
până, când vine, însăşi autoritatea de stat şi o con- 

sacră, căutând să-i dea o formă obligatorie serisă. 
In acest stadiu ne aflăm în faţa unei pure con- 
statări serise a cutumei. 

In sfârşit, în ultimul stadiu al evoluţiei, care 
încă astăzi nu este desăvârşit; în multe ţări, sis- 

temul cutumiar ca isvor de drept este înlocuit 
cu sistemul legilor scrise, 

Ştim, că astăzi sunt ţări, dintre cele mai civi- 

lizate din lume, care sunt organizate în cea mai 
mare parte pe baza dreptului cutumiar, cum este 

Anglia, unde dreptul scris joacă un rol foarte re- 
strâns. În schimb pe continent, domneşte sistema 
dreptului scris. 

Cutumele pot; să joace un rol nefast, când se 
cristalizează. Ele ajung să nu îngădue desvoltarea 
sceietăţei respective şi tocmai intervențiunea unor 
legi scrise rupe această anchilozare, provocând 
revoluţiuni şi schimbări sociale, care aduc posi- 
bilitatea progresului.
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Se observă, astfel, cu drept; cuvânt, că dacă so- 
cietatea imdiană a rămas în forma caracteristică 

a castelor, care după o înflorire extraordinară a 

oprit ori ce avânt spre progres, aceasta s'ar datoră 

în mare parte faptului, că n'a intervenit, la un 
moment dat, posibilitatea unei legislaţiuni scrise. 

De unde. 1a început cutumele corespundeau nevoi 
lor, stabilind clase în societate, au ajuns în cele 

din urmă să se fixeze în caste, şi neexistând nici un 

mijloc de a le schimbă, spre a descătușă viaţa, so- 

cială şi a-i da putinţa progresului, societatea u 

rămas pe loc în forma aceasta. S'a zis chiar, că 

un mare noroc al Romanilor a fost că a, venit le- 

gea, scrisă a celor XII Table, care a răpit puterea 

culumelor şi a introdus sistemul cel nou toamai 

în momentul oportun. Graţie acestui fenomen in- 

cidental, întâmplat la Romani, s'a putut dă curs 

desvoltărei lor juridice şi politice ulterioare. Le- 

pile indiene, cum sunt legile lui Manu, care au apă- 

vut aşă de târziu, nu sunt legi, ci simple dezide- 

rate ale brahmanilor, aşă în cât, nici sub această 

formă târzie, nu Sa putut înlătură rolul nefast 

al cutumelor. 

„Legile în forma primitivă, în care apar în is 

torie, sunt încercări nesistematizate, inspirate ma 

ales de precepte morale, şi religioase, dar mai ales 

de precepte penale. In genere, dreptul a evoluat 

din percepte morale, religioase şi din precepte pe 

nale, şi numai mai târziu sau degajat cu încetu 

din ele ideile de legislaţiune civilă. Astfel legea
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celor XII table a fost un amestec haotic de norme 

de diferite naturi. Așă au fost şi legile lui Solon; 

aşă au fost, probabil, şi legile lui Dracon. 

Dreptul cutumiar sa instituit în Europa, după 

ce a căzut; imperiul roman cu legislaţia lui sorisă. 

După ce imperiul roman s'a desfăcut; legile sale 

au continuat să subsiste. Este chiar foarte inte- 

resant de observat, că legile imperiului roman de 

apus au dominat tot occidentul Europei.  In- 

fluenţa lor se simte până astăzi în atâtea 

legislaţiuni apusene, în Italia, în Spania, în Fran- 

ţa, în Anglia, în Germania. Legile imperiului de 

răsărit, ale Bizanțului, subsistă astăzi încă în tot 

Orientul. In Grecia, se aplică azi legislaţia bi- 

zantină. Intreaga legislație musulmană este o de- 

rivaţie directă a legislaţiunei bizantine, că şi le- 

gislaţia egipteană. Influenţa ei, după cum se vă 

vedeă, s'a exercitat și în spre Nord și cu deose- 

bire asupra, ţărilor noastre întrun mod aşă de pu- 

ternic, în cât legislaţia bizantină a subsistat la noi, 

până la codul civil şi se aplică uneori chiar azi. 

Legile romane, însă, ca legi scrise, în 0ea mai 

mare parte a cazurilor, au dispărut şi s'au trans- 

format; în cutume, după căderea imperiilor ro- 

mane, ne mai fiind puterea de stat, care să meu- 

țină autoritatea textelor serise. Populaţiunile au 

continuat; să le practice mai departe şi S'au insti- 

tuit, astfel, cutume, întemeiate pe principii de 

drept romam, cari cu încetul, s'au alterat uneori 

după nevoile locale.
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Aşă s'a întâmplat în Italia până la o 

nouă înflorire adusă de universităţile itali- 

ene în studiul dreptului roman, când o nouă 

încercare de drept comun roman a început să se 

stabilească. Aşă s'a întâmplat în Franţa în deosebi 

în sudul I'ranţei. Aşă va întâmplat în Spania și în 

Anglia, unde sa întemeiat faimosul -,commoi 

law', dreptul cutumiar, care  dăinuește încă şi 

astăzi în Anglia, Chiar dreptul actual al Angliei 

are, astfel în mod direct, la isvorul «său, cutume 

derivate din  legislaţiunea romană, “amestecată, 

bine înţeles, cu cele ale popoarelor băştinaşe şi 

ale celor germanice, cari au venit în urmă, peste 

insulele britanice. „Common law” englez este 

sistemul prin excelenţă a precedentelor. Judecă- 

torii englezi judecă după precedente. Dacă se sta- 

bileşte, că linia mare a precedentelor din trecut 

este similară cu speța, se câştigă procesul, altfel 

nu, Acest „common law este câte odată, în con- 

flict cu legea scrisă. Deşi dreptul constituţional, 

constituţia engleză este suplă, în sensul că Par- 

lamentul englez, ori când, printr'o lege ordinară, 

poate schimbă dreptul, totuşi principiile dreptu- 

ui cutumiar sunt aşă de puternice, în cât el se 

infiltrează chiar în interpretarea legilor scrise, 

iar legiuitorul nu încearcă a înfrânge principiile lui 

fundamentale, căci ar întâmpină rezistenţa gene- 

rală a opiniei publice în practica dreptului. Aşă 

s'a putut înfiinţă libertatea engleză, nu ca 0 crea-
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țiune a legei, dar ca o consacrare a unor drepturi 

preexistente, recunoscute prin „common law“. 

In Franţa şi în Italia, după cum am spus și 

vom reveni pentru Franţa, mai amănunțit, — 

sau aplicat cutume din dreptul roman; în special 

în Franţa de sud, s'a constituit astfel în urmă 

ceeace se numeşte prin tradiţie în mod poate cam 

impropriu dreptul scris francez, spre deosebire 

de dreptul cutumiar din nord. In Germania, de 

asemenea Sau practicat cutume, până când a ve- 

nit; faimoasa „recepţiune” a dreptului roman; —- 

dreptul roman a fost primit în integralitatea, lai 

prin autoritatea, pe care o aveă în întreaga Germa- 

niei; s'a creat; astfel un drept roman german, La 

noi, în fine de asemenea, cutumele au jucat un 

vol imens, cutumele au fost adevăratul fundamenț 

al evoluţiei noastre juridice, prin ceeace se numește 

obiceiul pământului. 

f) Istoricul isvoarelor formale ale dreptului pozitiv 

francez 

La început când Romanii au intrat în Galia, 

au aplicat legile scrise romane, fără însă a des- 

fiinţă normele cutumiare locale. 

După ce stăpânirea romană a încetat, legile 

romane au subsistat. Populaţiunea se obicinuise 

cu ele. Această legislaţiune a rămas însă numai 

în practică, desprinzându-se cu încetul de isvorul 

ei, formal, de legea scrisă. Cu alte cuvinte, s'au
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creat cutume, obiceiuri conforme cu dreptul ro . 

man. Astfel a rămas practica dreptului roman, 

deşi dominaţiunea romană a dispărut. 

A venit apoi invaziunea germanică, dela răsă- 

rit, care a exercitat o influenţă mare mai ales a- 

“supra nordului Galiei. 

Un amestec a urmat între diferitele popula- 

țiuni. Galii fiind supuşi legilor romane, iar Ger- 

manii celor germanice, Sa născut un sistem de 

legi personale, aplicându-se fiecăruia. legile pro- 

jil xassel căveia apaxrineă,. 

Cu cât populaţiunea germanică sa aşezat mai 

definitiv, cu cât amalgamarea din care a eşit po- 

porul francez a început să se facă, —cu atât sis- 

tema, aceasta a legilor personale a încetat şi sa 

înlocuit pe nesimţite prin sistema, teritorială, 

In nordul Franţei fiind mai puternică, influenţa 

germanică, au încetat de a fi în vigoare legile ro- 

mane, pe când în sud acestea au rămas. 

Şi pentru unii şi pentru alţii însă, isvorul for- 

mal de drept nu eră legea, ci cutuma, astfel că 

chiar atunci când un Franc invocă legea salică sau 

burgundă, nu invocă atât textul scris, cât modul 

culumiar în care se aplică legea respectivă. 

In secolul al XI-lea şi al XII-lea în urma re 

naşterii studiilor legiuirilor romane, câre a pornii 

„aa ales din italia, aceste legiuiri devin din nou, 

ales în sudul Franţei, surse tormale de drept. 
mai 

| 1 

me au rămas în vigoare, ori de câte 

Diferitele cutu 
A C 

ori însă cutuma locală nu se rostiă, se aplicau
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principiile de drept roman, în special acelea cu- 

prinse în compilaţiunile lui Justinian. 

Este de relevat însă, că acest drept roman în 

sudul Franţei nu s'a aplicat în mod integral; au 

_tost materii, ca de pildă întreaga materie a drep- 

tului feudal care nu puteă fi regulamentată de 

dreptul roman, fiind în fenomen specilic evulu 

mediu. Pe de altă parte chiar în regiunea cutumi- 

ară dreptul roman aveă o autoritate specială ioarte 

mare, în. iipsa unei norme cutiumiare aveă auto- 

vitate de „rațiune scrisă. 

Separaţiunea între domeniul de aplicare teri- 

torială al legislaţiunei romane și al cutumelor 

dela nord, nu a fost Loira, cum se spune de obi- 

ceiu, ci corespunde cu separaţiunea limbilor în 

Franţa, anume aceia între populaţiunile de „lan: 

gue doc“ şi cele de „langue d'oil“, ceeace nu în- 

semnează, că nu au rămas insule în fiecare din a- 

ceste teritorii cu legislaţiunea, din cealaltă parte. 

Astiel, avem usule de drept scris, adică ue 

drept roman, în zona cutumiară de nord, precum 

m Alsacia unde totdeauna să exercitat, ntiuenți 

din Germania, 

In Germania, în urma renașterii auiorităței 

dreptului roman în veacul al XIV-lea, s'a întân.- 

plat ceeace se numește „recepţia dreptului roman“; 

dreptul roman a dat naştere, — prin extensiunea pe 

care a luat-o, — la ceeace se numeşte „das heutige 

râmische Recht“. Lucrările aşă zişilor pandectişti



DREPTUL POZITIV Ă 495 

nu sunt astfel de cât interpretări ale dreptului ro- 

man în aplicare în Germania. _ 

In Italia ea şi în Franţa de sud, tot dreptul 

roman constitue dreptul comun, el lasă însă să 

subsiste cutuma locală. 

Ceeace este interesant de relevat aci, este, că 

întregi domenii de drept, şi poate cele mai impor- 

tante pentru noi astăzi, scapă de regulamentarea 

cutumelor. Acestea sunt contractele şi obligaţiu- 

nile, -care rămân regulamentate după principiile 

dreptului roman, chiar în zonele cutumiare. 

Cum se crează aceste cutume, în zona cutumiară 

mai ales? 

Prin influenţa hotărîrilor judecătoreşti care se 

repetă. Pentru ca o cutumă să existe, şi fenome- 

nul este general pentru ori ce cutumă, ea, trebue 

să fie notorie, să nu poată fi discutată. Pentru a- 

ceasta trebue să existe precedente, cari trebue să 

fie bine stabilite şi dovedite; cu alte cuvinte 

cutuma trebue să fie „praescripta*) el appro- 

bata“. 
Cum se face proba? Astăzi când ne ducem în 

faţa unei instanţe judecătoreşti, câ să facem do- 

vada dreptului, scoatem „Monitorul Oficial“ sau 

colecţia d-lui Hamangiu care îl reproduce şi proba 

este complet făcută. Atunci însă, trebuiă să se do- 

vedească în faţa instanţei judecătoreşti, că într'a- 

ÎI 

1) Analizele dreptului eanonie au făcut o apropiere între 

modul cum se stabilese relaţiunile juridice prin cutumă si 

prin prescripţie, apropiere foarte interesantă.
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devăr dreptul este într'un anume fel. Prin ce mij- 

loc se ajungeă la aceasta? 
In zona dreptului scris, când. eră vorba 62 

un drept cutumiar, dovada se făceă cu martori. Ne 

închipuim ce puțin sigură eră o asemenea probă. 
In zona dreptului cutumiar a existat încă din ve- 

chime și o altă instituţie specială, care se numiă 
inguisitio per turbam, moştenită, dela Carolingieni. 

In realitate eră vorba de o comisiune de juraţi 

'care da un verdict colectiv, prin care apreciau 

dacă într'adevăr cutuma există întrun anume sens. 

Verdictul trebuiă, să fie colectiv şi dat cu unani- 
mitate, Dacă un asemenea, verdict se da, se ziceă 
că cutuma există, dovada eră făcută. Cu încetul 

această instituţie a căzut în desuetudine. La Paris 

se cereă avizul a ceeace se numiă „le parloir des 

bourgeois“, alcătuit din oameni, cari știau cum eră 

cutuma, juridică. Avizul acesta eră dovada, că cu- 

tuma, este într'un fel şi nu în altul. 

Cutuma, se mai coneretiză, tocmai din cauza 

nevoiei de a o prinde într'o formă oarecare, în 

proverbele, dictoanele şi maximele juridice. Multe 

din maximele juridice, chiar cele romane pe care 
le cităm, sunt venite prin intermediul acestei epoci 
cutumiare, care a simţit nevoia să concentreze în 

formule scurte şi rezumative, anumite practici 

cutumiare. 

Prin secolul al XIII-lea şi al XIV-lea, încep 

să se adune de particulari dispoziţiunile cutumiare, 
din diferitele cazuri, şi astfel au apărut cunoseutele
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lucrări întitulate: „Cautumes“, „„Livres de prati- 
que“, „Styles, ete. 

In secolul al XV-lea aceste juxtapuneri de dis- 

poziţiuni încep să fie fuziuni; nu. numai mozai- 

curi, ci încercări de contopire, în care să domine 
unele principii. 

Încetul cu încetul prin secolul al XIV-lea şi ai 

XV-lea, încep să se adune de juriscousulți, în mod 

sistematic, în general sub forma. rezumativă, chiar 

hotărîrile tribunalelor a căror procedură la înce- 

put eră orală. 

In modul acesta, prin lucrările cari s'au făcui, 

sa putut; ajunge la redacțiuni oficiale ale cutu- 

melor. : 

Autoritatea publică văzând dificultatea prac- 

tică a probei cutumelor, a purces la redactarea, 

cutumelor. Astfel cutumele scrise au ajuns să fie 

un fel de sursă intermediară între sursa propriu 

zisă cutumiară şi dreptul seris, întrucât redacțiu- 

nile oficiale încep să facă dovadă de existenţa cu- 

tumelor. | 

Asemenea redacţiuni sunt şi Chartele care se 

dădeau oraşelor pentru cutumele lor locale. Fai- 

moasele libertăţi, cari se conferiau acestora în evul 

mediu nu sunt în genere de cât recunoaşterea 

unor cutume locale, sunt trecerea. în scris a unor 

situaţiuni de drept preexistente. Așă înţelegem de 

altfel întregul drept; englez, unde nu e vorba prin 

chartele constituţionale de drepturi noui care se 

conferă, ei e vorba numai de consacrarea unor si- 

2955 „— Biblioteca Universitară, — VII, — 32
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tuaţiuni juridice preexistente cutumiare. Fenome- 

nul nu e specific dreptului englezesc, ci e general 

întregei Europei şi în deosebi se găseşte şi în 

Franţa. 
- 

Redacţiunile au fost senioriale, au fost şi: ale 

regilor și împăraţilor. 

Asttel Carol al VIl-lea la 1455 a început o 

operă de redactare a cutumelor, câze trebuiă să 

cuhmineze încetul cu încetul într'o operă de uni- 

ficare a lor, care s'a urmat până în veacul al 

XVIII-lea în Franţa şi s'a realizat abiă prin codi- 

ficarea dela începutul sec. XIX-lea. Această unifi- 

care prin legile revoluţionare şi prin coduri are 

astfel rădăcini foarte depărtate şi nu e de loc o 

improvizare a momentului. | 

Textul acelor redacţiuni se propuneă de adu- 

nări de oameni compuse din cele trei stări, bur- 

ghezii, clericii şi nobilii, care printr'aceasta, se ase- 

mănau cu adunările provinciale, adică cu adună- 

rile politice, şi, numai când cele trei stări erau de 

acord, se fixă redacţiunea. 

In această redacţiune jucă o influență covâr 

jitoare dreptul roman, care eră singurul studiat 

în general în Universităţi şi care reprezentă, astfei 

singur ştiinţa dreptului, în special la Universi- 

tatea dela Paris; eră considerat, precum am spus 

ca „rațiune scrisă“. 

Redacţiunile devin astfel . aproape drept scris, 

ele însă puteau să fie schimbate printr'o cutumă, 

_— care se creă în mod ulterior și atunci trebuia
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tăcută dovada acestei cutume, prin ceea ce se chia- 

mă un uct de notorietate. Actele de notorietate, care 

se fac astăzi în faţa instanţelor judecătoreşti, au 

directă filiaţiune cu aceste acte, prin care se do- 
vediă în aceă vreme schimbarea cutumelor, aşă 

cum erau cristalizate în redacțiunile oficiale. 

Prin aceste redacţiuni, făcute sub influenţa 

dreptului roman, printr'o concentrare şi o încer- 

care de a degajă principii în diferitele colecţiuni 

de  dispoziţiuni cutumare, începe să se creeze 

ştiinţa, sub influenţa directă a Universităţilor, unde 

se predă dreptul roman şi dreptul canonic. 

Este interesant, că, la Paris, încă în 1714 se 

predă numai dreptul canonice şi nici chiar dreptul 

roman. 

Ştiinţa juridică, începe să se manifeste ca 

atare mai ales în veacul al XVI-lea şi al XVII-lea, 

din partea practicianilor avocaţi sau magistrați. 

Aceştia, încep să formuleze principii, scoase din 

cazurile concrete, 

Astfel s'a degajat sub influența lor, şi în spe- 

cial prin autoritatea cubumei Parisului, care prin- 

deă o însemnătate morală cu totul speoială, cu cât 

vremea, treceă, dreptul comun cutumiar, care se 

impuneă în cazurile, când cutuma locală nu pre- 

vedea altfel , 

Această operaţie sa înlesnit prin faptul mai în- 

tâiu, că cutumele locale. au fost totdeauna cu La 

oarecare cuprins similar şi apoi prin faptul auto-
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rităţei, pe care a. câștigat-o cutuma, dela Paris, cu 

prestigiul ei ştiinţific şi politic. 

Astfel sau manifestat şi începuturile ştiinţei 

dreptului, cristalizată, cu încetul, în iucrarea, unui 

Pothier de pildă, care formează unul din isvoarele 

directe ale Codului Napoleon. Astăzi încă, când 

interpretăm legile noastre civiie, trebue de muile 

ori să mergem la Pothier pentru înţelegerea unor 

dispoziţiuni. În felul acesta, întreaga noasiră le- 

gislaţie civilă se leagă în filieră directă în trecut 

cu evoluțiunea cutumiară a dreptului francez. 

In evoluţiunea dreptului francez spre forma 

sorisă, impusă apoi dela  Revoluţiunea fran- 

ceză încoace, au mai jucat un mare rol ordonanţele 

regale, edictele, declaraţiunile, și gerisorile patente. 

Acestea sunt isvoare de drept seris, pe care legis- 

laţia franceză le-a practicat: încă înaintea Revolu- 

țuna. 

Ordonanţele regale erau legi generale ordonate 

de rege; edictele erau de obiceiu cele referitoare 

la anumite instituțiuni; declaraţiunile erau cele re- 

feritoare la, legile anterioare; iar scrisorile patente 

erau ordine regale individuale; — toate însă sunt 

emanaţiunea voinţei regale, 

Aceste forme de drept scris se afirmă în secolele 

al XIV—XVII-lea şi ele au contribuit în foarte 

mare măsură la prepararea codului Napoleon. 

Marele ordonanţe au fost date sub Ludovic ai 

XIV-lea şi Ludovic al XV-lea; Ludovic al XIV-lea 

având ca inspirator al lor pe Colbert, iar Ludovic al
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XV-lea pe D'Aguesseau. Ele sunt analoage cu 
codurile. întrucât reprezentă un ansamblu de ma- 

terii pe care le regulamentează, şi sunt de multe ori 

superioare legilor contemporane, pentrucă sunt fă- 
cute de specialişti. 

In timpul lui Ludovic al XIV-lea avem astfel 

o ordonanţă pentru procedura, civilă, care a servit 

drept bază pentru organizarea procedurei civile, 

în urmă; avem o ordonanţă criminală la 1670; 

o ordonanţă pentru comerţ; la 1613; o alta, pen- 

tru ape şi păduri la 1679. 

Sub Ludovie al XV-lea avem faimoasa ordo- 

nanță care regulamentă donaţiunile la 1131, care 

e trecut; aproape în tocmai în codul civil; o ordo- | 

nanţă pentru testamente la 1135; o alta la 174 

pentru înstituțiuni fidei-comisare; o alta la 1737 

pentru fals. 

Foarte interesant este, că cu toată această eflo- 

rescenţă legislativă admirabilă din această epocă 

nu a existat o legislaţie penală scrisă, astfel că 

încriminările nu erau precizate, ci erau lăsate 

la arbitrarul judecătorului. Nu există principiul 

„nulla poena sine lege“, proclamat mai ales de le- 

gislaţiunea Revoluţiunei, astfel că arbitrarul ju- 

decătorului jucă un rol decisiv în această pri- 

vinţă. ” , 

Pe lângă dreptul roman din zona, dreptului 

seris, pe lângă dreptul cutumiar și ordonanţele re- 

gale, a mai jucat un rol foarte mare nu numai in 

evoluţiunea dreptului francez, der a întregului
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drept, occidental, dreptul canonic stabilit; de tii- 

bunalele eclesiastice. Astfel un împrumut cu do- 

bândă eră considerat ca imoral. Se mai gă- 

siau 'aplicaţiuni ale dreptului canonice în materie 

testamentară, la căsătorie, la crime contra, credinței 

şi aşă mai departe. Dreptul canonic a jucat şi la: 

noi în acelaş fel un rol de seamă. 

In timpul. Revoluţiunei franceze nu se poate 

spune, că credinţa în eficacitatea legei scrise a, fost 

unul dintre principiile mari ale legislaţiunei. Ba 

chiar codul civil, care s'a încercat să se facă încă din 

primele timpuri ale Revoluţiunei, s'a redactat la 

început; sub o formă succintă, socotindu-se că pre 

multe dispozițiuni legislative pot să pervertească 

sufletele. Ahiă în urmă oamenii competenți au 

arătat absurditatea unei asemenea concepțiuni. 

In urma, Revoluţiunei franceze însă, și mai ales 

prin legislaţiunea, napoleoneană, dreptul scris a 

ajuns într'o stare de afirmare, care a şi făcut să se 

nască şcoala exegezei, de care am vorbit. 

Cum s'au făcut marile codificări în timpul care 

a urmat imediat Revoluţiunei? 

Codul civil al Francezilor, sau codul Napoleon, 

sistematizează şi unifică întreaga legislaţiune ci- 

vilă din Franţa, atât de complexă înaintea lui, des- 

fiinţând dreptul cutumiar precedent în toate ma- 

teriile pe cari le tratează și cari au pretenţiunea 

de a îmbrăţişă toată viața privată: s'a procedat 

astfel. cum s'a spus, la o „novaţie legislativă“. Ţă- 

rile de drept scris, țările de drept roman din sud,
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reprezentau cam două cincimi din teritoriul Franţei. 

pe când cele de drept cutumiar, trei cincimi. Tre- 

buiau unificate cele circa, 60 de cutume generale, 

ca cele de Bretania, Burgundia, ete. şi peste 300 

de cutume locale. Putem face apropierea cu sar- 

cina, care ni se impune nouă astăzi, faţă de legisla- 

țiunile diferite din teritoriul statului român. Uni- 

ficarea diferitelor sisteme de drept în Franţa a 

reprezentat unul din cele mai mari progrese ale 

ştiinţei dreptului. 

Codul Napoleon a fost promulgat total la 91 

Martie 1804, anume la 30 Ventâse, anul XII; la 

1904, cu ocazia centenarului său, s'a scris cunos- 

cută carte festivă „Livre du Centenaire“. 

Codul Napoleon nu a fost o încercare spontană 

şi repede de a se face un cod. Incercări se făcu- 

seră mai înainte la 1790, 1191 şi 1793. Codul Na- 

poleon a fost promulgat sub formă de 36 de legi 

succesive în intervalul dela 1803 până la Martie 

1804 şi avea 2281 de articole. 

TToţ asemenea s'a făcut codul de procedură civilă, 

care a fost pus în aplicare la 1 Ianuarie 1807, 

codul pentru comerţ pus în aplicare la | Ianuarie 

1808, codul penal pus în aplicare la 1 Ianuarie 

1811 şi codul de instrucţiune criminală pus în apli- 

care tot la această dată. 

Este interesant, că această întreagă legislaţie co- 

dificată a fost extinsă de Napoleon în teritoriile 

<ale din afara Franţei.
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Astfel s'a întins în Belgia, Luxemburg, sudul 

Germaniei, Prusia Renană, Hessa, Savoya, Pie- 

mont, Parma-Plaisance, ete.- Napoleon a mai extins 

codul său în Italia la 1806, în Olanda la 1809, 

în departamentele Hanseatice la 1812. 
„Codul Napoleon prin prestigiul lui a fost în afară 

de aceasta primit în Baden, Danzig, Nassau, Var- 
şovia, ete. | 

Unele din aceste ţări l-au scos din circulație 

după căderea lui Napoleon, altele însă au rămas 
cu el până în timpurile din urmă. 

Imitaţiuni ale lui au fost pe de altă parte cam 

pretutindeni, în Spania, Italia, România, Grecia, 

unele republici din America de Sud, etc. 

Ca, să înţelegem ce influenţă imensă a, avut; pen- 

tru întreaga evoluţie a dreptului mondial, vom 

aminti că, dacă nu sub forma de imitaţiune pro- 

priu zisă, dar prin autoritatea principiilor sale a 

inspirat şi codul austriac dela 1810, a cărui pre- 

parare începuse încă din veacul al XVIII-lea, col 

după care s'a luat în urmă codul Calimach în Mol- 

dova. Însuși codul Calimach are astfel : isvoarele 

lui tot în legislaţiunea Napoleoneană. 

Tot sub influenţa codului civil al lui Napoleon 

"se poate spune, că a evoluat până astăzi întreaga 

concepție a surselor de drept în dreptul modern. 

Astfel s'a creiaţ codul civil german la 1900, o 

legislaţiune admirabilă de o preciziune extraordi. 

vară în dispoziţiunile ei, şi de o amănunțime ştiin-
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țifică, cum poate puţine legislaţiuni au fost vreo 
dată. 

Tot asemenea, în Elveţia s'a făcut codul civil 
elveţian, urmat de codul obligaţiunilor la 1907 (le 
gislaţiunea civilă în Elveţia, e cuprinsă în două 
coduri, în codul civil și codul obligaţiunilor). Acest 
din urmă cod purcede dela altă metodă de cât cel 
german, înlocuind previziunea amănuntelor cu în- 
cercări de concepțiuni generale, care să poată, să 
fie înţelese de câtre mai multă, lume. Codul elveţian 
trece drept o operă extrem de interesantă, mai ales 
prin supleţea, sa şi ne poate servi de model în multe 

„privințe, 

g) Istoricul isvoarelor formale ale dreptului 
pozitiv român 

La, început; în Țările Româneşti au fost obiceiuri 
„sub formă de drept cutumiar, rezultate probabil, 
întocmai ca în Galia primitivă, din dreptul roman 
şi poate mai ales din vechile obiceiuri ale Dacilor. Ele au luat numele de obiceiu a] pământului, obi- 
ceiu de vac, sau cum i se mai spune de autori jus valahicum ab antiquo. 

Incetul cu încetul acest obiceiu, care s'a creaţ după părăsirea Daciei de Ro 
În ori ce caz el nu se a 
ferii, fiind expresiunea 
agricol. Astfel înţelegem 
pe Alexandru cel Bun la 

mani, devine nesigur. 
plică de cât în anume ma. 
nevoilor poporului nostru 
necesitatea care ar fi adus 

o încercare de lepiferare
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în Moldova în secolul al XV-lea, care este însă 

contestată. 

Este interesant de ştiut, că pe vremea, aceasta, 

influenţa Bizanțului eră covărșitoare; tot ceeace 

eră, ştiinţă şi intelectualitate purtă, pecetea, Bizan- 

țului. Astfel nu e de mirare, că întreaga cultură 

uridică superioară a ţărei să poarte şi ea pecetea 

Bizanțului, cu atât mai mult de cât Alexandru cel 

Bun eră prieten cu Mihail Paleologu. Dela Bizanţ 

el a adus mai întâiu învăţaţi, ca să dea lecţiuni 

asupra dreptului bizantin, care trebuii să folo- 

sească în materiile unde nu există un obiceiu al 

pământului. In felul acesta se pare că s'an dat 

lecţiuni asupra Baziliculelor, coleeţiune de prin- 

cipii de drept; bizantin, care își ia numele dela 

Vasile Macedoneanul şi dela, fiii săi Leon Filozo- 

ful şi Fotius. 

Dreptul bizantin a avut ca sursă formală o se- 

rie de monumente asupra, cărora nu e locul să in- 

sistăm acl; ele au fost studiate din punct de vedere 

doctrinal cu o mare autoritate între alţii de juris- 

consultul Elarmenopol, la 1345, adică chiar înainte 

le Alexandru cel Bun. Harmenopol compune fai- 

moasa, carte „Profiron nomon“, manual de drept, 

care încă astăzi este în vigoare în Grecia și care a 

influenţat întreaga, evoluţie a dreptului bizantin 

şi a tuturor ţărilor unde acest drept s'a întins, cum 

au fost și în țările Române. Să nu ne mire aşă 

dar, că studiul Bazilicalelor, profesat de învățații
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dela Bizanţ pe vremea lui Alexandru cel Bun, s'ar 

ți făcut sub inspiraţiunea învățăturilor lui Harme- 

nopol. cari apar de altfel mereu în sursele noastre 

de drept. 

După ce Alexandra a observat succesul lecţiuni- 

lor date de aceşti învăţaţi veniţi dela Bizanţ, s'ar 

fi hotărît să facă o pravilă în limba română, şi, 

după unii, a făcut-o. Isvorul acestei faimoase pra- 

vile a lui Alexandru cel Bun, care nu ne-a rămas, 

ar fi un comentariu al lui Balsamon din secolul 

al XII-lea asupra Nomocanonului, care este o 

emanaţiune de drept scris a dreptului bizantin. 

Este interesant de constatat, că această pravilă 

ar fi proclamat, că ea va servi ori de câte ori sunt 

obiceiuri vrășmaşe, adică ori de câte ori un obiceiu 

al pământului ar veni în contradicţie cu altul, pri- 

vind astfel dreptul bizantin ca un drept comun şi 

ca o „ratio seripta'. Obiceiul pământului însă nu 

este atins, el rămâne în vigoare în special pentru 

transmisiuni imobiliare, moştenire, testamente si 

hotărnicii. 
n urmă tot în Moldova avem pe Vasile Lupu, 

care face o pravilă în limba română „aste Româ- 

pească de învăţătură dela pravilele împărăteşti 5 

dela alte judeţe“ din 1641. Ta această pravilă se 

resimte influenţa dreptului bizantin, aceă influ- 

enţă morală formidabilă, pe câre Pizanţul a con- 

tinuat a o exercită în felul acesta. Ea este însă mai 

mult; o pravilă penală. Fa consacră în principiu 

obiceiul pământului- asă cum există. In ea găsim



508 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

o diștineţiune care mai ales din punctul de vedere 
al teoriei generale a dreptului interesează, în deo- 

sebi; aflăm că se deosebește pravila mirenească. 

jus humanum, pravila dumnezeiască, jus divinum, 
și pravila firei omeneşti, jus naturale. Vedem 

astfel cum tradiţia superioară a vechiului nostru 

drept; recunoaşte existența, unui drept natural. 

'Toţ asemenea în Muntenia, Matei Basarab face 

şi el o pravilă. Inainte de el, ca şi în Moldova, 

există obiceiul pământului. şi ordonanţele date de 

Domni. La 1652, la Târgovişte, Matei Basarab face 
să se tipărească pravila sa intitulată „Indreptarea 

legei cu Dumnezeu“ având 617 capete, foarte intere- 

sante de citit. Ea cuprindea mai mult; drept canonic 

şi de aceea. a servit şi în Moldova. Este o pravilă 

care reprezentă astfel un început de unificare le- 

gislativă între ambele ţări române. Ca isvoare aveă 

canoanele. unui oarecare Caridi din Trichis. şi. 

cuprinde în sine şi esenţialul din pravila lui Vasile 

Lupu. Din acest punct de vedere de asemenea, re- 

prezentă o unificare. Dar materia nu e expusă sis- 

tematic, ci în mod amestecat, ca în toate legisla- 

țiile primitive. | 

Ambele aceste pravile, a lui Matei Basarab şi 

a lui Vasile Lupu, care reprezentă astfel o mare 

epocă de legiferare în istoria dreptului nostru. cad 

în desuetudine pela începutul veacului al XVII-lea, 

în special sub fanarioți. Fanarioţii au obiceiul de 

a se sluji de Bazilicale şi de Novele şi anume în
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extracte ale lor, cum eră, Sinopsis Basilicorum, şi 

altele. 

Alexandru Îpsilante în 11796 face un cod care 

este extras din Basilicale şi din tratatele lui Far- 

menopol; îl face bine înţeles în grecește, pentrucă 

în această epocă limba, oficială eră cea greacă, Se 

găsesc în el multe obiceiuri ale pământului, care 

se consacră, pentrucă nici nu s'ar puteă concepe ca, 

o lege să le contrazică. Are ca cuprins materiile 

referitoare la judecătorii, proceduri, moșii, suece- 

siuni, testamente, împrumuturi, hotărnicii, pres- 

cripțiuni, zestre, ete. . 

in 1814, logofătul Andronache Donici, cel re- 

numit pentru dreptatea sa ea judecător şi pentru 

preciziunea cu care motivă hotărîrile, a publicat o 

colecţie de lepi care e mai mult o reproducere de 

jurisprudenţe, dar nu e isvor formal de drept. 

La 1816, Scarlat Calimachi pune pe căminarul 

Asachi, pe juristul Flechtenmacher şi pe Dimitrie 

Bojinca să facă o condică de legi şi aceasta a fost 

codul Calimachi, bazat pe Basilicale şi Novele și 

mai ales pe codul austriac, cum am mai arătat; 

acest, cod este scris tot în grecește. EI cuprinde 

a materia persoanelor, în partea II-a 

a drepturile asupra lu- 

limba română s'a făcut 

în partea I- 

lucrurile şi în partea III- 

cerurilor. 'Fraducerea lui în 

abiă la 1833 sub Kisseleff. 

Vodă Caragea, la 1817, însărcinează de aseme” 

nea, pe logofătul Atanasie Cristopol şi Pe Nestor.
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să facă codul ce-i poartă numele, după Basilicaie 

şi în special după Harmenopol. 

Aceste coduri nu au fost modificate de cât par- 

țial prin Regulamentul Organic şi în prin 

cipiu au rămas în vigoare până la 188, 

adică până la noua legislaţie civilă a codului civil 

de astăzi. 

Astfel astăzi încă în studiul speţelor judecăto- 

veşti, merge uneori până la codul Caragea şi Ca- 

limachi şi prin ele la legile anterioare, la obiceiul 

pământului şi câte odată chiar la dreptul bizantin. 

dacă se încearcă o soluţie corectă a litigiilor iuri- 

dice. 

Este interesant de văzut, cum se definește în 

codul Calimachi raportul între pravilă şi obiceiu. 

Se spune în art. 13: „Drept aceea dacă în codul 

„acesta nu sar află o lege potrivită la pricina, În- 

„făţişată, atunci se cuvine a se urmă pământescul 

„obiceiu, care în curgere de mulţi ani, de obște 

„păzindu-se şi de judecători cercându-se, s'au în- 

„tărit și cu chipul acesta a dobândit putere le: 

„giuită“, 

Cum se constată aşă dar obiceiul pământului 

şi ce se înţelepe prin el? Pământescul obiceiu este 

acela care „în curgere de mulţi ani păzindu-se de 

obşte şi de judecători cercându-se s'au întărit şi 
cu chipul acesta a dobândit; puterea leginită, ele- 

mente pe care le găsim întocmai în dreptul francez. 

cnglez şi în general în toate drepturile cutumiare, 

ca. rezultat al nevoilor de fapt.
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Astăzi cutuma nu mai este isvor de drept la 
noi de cât rax, pentru complectarea, legei, însă joacă 
un rol uzurile, care pot să servească în felul 
acesta, la, soluționarea litigiilor juridice. 

În dreptul constituțional şi administrativ, în 
dreptul public în general, importanţa, uzanțelor 
este uneori decisivă. In dreptul privat se face alu 
zia în mod expres la uzuri când e vorba de servi 
tuţi şi vecinătăţi; asemenea uneori când e vorba 
de contracte, de pildă de contractele de locaţiune, 
legea, face aluzie la obiceiu. Tot asemenea când 
e vorba de interpretarea contractelor. In materie 
comercială sunt materii unde uzul se impune şi 
chiar materii speciale, unde este consacrat, cum e de 
pildă materia burselor prin legea burselor. 

De multe ori pe de altă parte în legislaţia noa- 
stră avem texte insuficiente, care nu se explică da 

cât prin cutuma franceză. În legislaţia, civilă avem 

de exemplu un singur text referitor la o instituţi- 

une din cele mai complese din dreptul civil, acţi- 
unea, pauliană. Dacă vrem s'0 înţelegem, trebue să 

mergem la. dreptul cutumiar francez, care dă lă- 

muriri în această privinţă. 

In sfârşit la noi în ţară avem cutuma, chiar ca 

isvor formal de drept în unele părţi ale ţărei. De 

pildă, în Ardea]; pe lângă legislaţia ungară şi 
austriacă, este o întreagă regiune de drept cutu- 

miar. In Basarabia de asemenea avem într'o parte, 
legea rusească, iar în restul ţărei legea veche mol- 

dovenească amestecată cu legea rusească. In Bu-
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covina e legea austriacă, cu rămășițe de legisla- 

laţie moldovenească veche. 

După codul lui Caragea şi Calimach a interve- 

nit Reguiamentul organic, care nu a desfiinţat a- 

ceste coduri însă a regulamentat multe din amă- 

nuntele lor. 

După aceea, convenţiunea dela Paris în art. 35 
însărcinează o comisiune centrală cu codificarea și 

unificarea legislaţiunei. Ministrul Creţeanu la 1859, 

propune ca bază codurile franceze. Cuza, după lovi- 

tura de stat dela 1861, institue consiliul de stat 

şi propune codul civil italian. Consiliul de stat prin 

Bozianu, președintele său, ia pe cel francez. Mi- 

nistrui anexează pentru studiu un proect elaborat 

încă din 1862-63: redacţiunea de comisiune a în- 
ceput probabil în Iunie 1864, deşi redactarea ofi- 
cială a codului civil s'a făcut între 10 Octombrie 

şi 20 Noembrie 1864. Prin urmare este pripit a 

se spune, că codul nostru civil a fost făcut în 

câteva săptămâni. Lucrările preparatoare an înce- 

put cu doi ani înainte, la 1862, de când sunt urme 

ale unu proect de cod civil, care se vede că a fost 

înaintat, consiliului de stat. 

Codul nostru civil a fost pus în aplicare la | 
Decembrie 1865, sub numele de codul Alexandru 

Ioan I. 

In aceiaşi epocă s'a făcut; și codul de procedură 
civilă pus în aplicare tot la 1865, luat după codul 
genevez. În urmă a fost modificat la 1900 sub 
forma unui nou cod, iar prin legea recentă pentru
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accelerarea judecăților a fost modificat în parte şi 
cel dela 1900. Codul penal este tot dela 1865 şi 
este luat după cel prusian. Codul procedurei pe 
nale poartă aceiaşi dată. Codul de Comerţ este dela 
1840 şi modificat la 1877 după cel italian. In sfârşit 
în aceeași epocă, la 1866, după o elaborare selativ 

scurtă, dar mai lungă de cât se crede de obiceiu, 
se pune în vigoare şi constituţiunea noastră, tot 

sub formă codificată, după modelul constituţiei bel- 

giene şi spre deosebire de actualele legi constituţi- 

onale franceze, cari sunt fragmentare. 
Iată tabloul mult prea repede al evoluţiunei sur- 

selor noastre de drept. 
Astăzi ni se pune o mare problemă, problema 

codificărei şi unificărei legislaţiunei României- 

Noui. Ca să ne dăm seama de ea, repetăm numai 

o observaţiune a lui Portalis, în discursul prelimi- 

nar asupra proectului de cod civil. „Oamenii cari 

„depind de aceiaşi suveranitate, fără să fie guver- 

„naţi de aceleaşi legi, sunt în mod necesar străini 

„unii de alţii. Ei sunt supuşi aceleiaşi puteri fără 

„să fie supuşi aceluiaşi stat. Ei formează atâtea 

„naţiuni diverse câte cutume diferite sunt și nu-și 

„pot numi o patrie comună“. a 

Acolo unde nu există unitatea de legislaţie; Ip 
seşte aşă dar în sensul acesta unul din elementele 

esenţiale ale unităţei naţionale. | | 

Din acest punct de vedere socotim că unitatea 

de legislaţie trebue realizată cât mai repede în 

țara noastră. Fvident, aceasta nu însemncâză; că 

hi 

2955 — Biblioteca Universitară. — VII. — 33
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trebue să lepiferăm numai de cât în dauna popu- 

laţiunei teritoriilor noui; trebue să întrebuințăm 

sistema cea mai cuminte care ar fi aceia de a luă 

din legislaţia vechiului Regat tot ce se poate extin- 

de pretutindeni, precum s'ar luă de asemenea câpi- 

tole întregi, cum sunt de ex. acelea referitoare la 

cărţile funduare din legislaţiile teritoriilor alipite 

spre a le introduce în întreg regatul României-noui. 

Neglijarea aceastei operaţiuni de unificare pare 

astfel a fi o mare greșeală în potriva intereselor 

superioare naţionale, 

2. Isvorul material al dreptului pozitiv 

In desvoltările precedente am studiat isvoarele 

formale. ale dreptului pozitiv. 

Repulele de drept pozitiv se impun în practică 

mai întâi prin forţa autorităţei publice, care este 

uneori pusă în serviciul lor şi care se chiamă gane- 

țiune. 

In al doilea rând, autoritatea și-o iau din ascen- 

dentul isvoarelor formale din care normele derivă. 

Legea, cutuma, au autoritate ca atare, cu atât mai 

mare cu cât organul care o formulează are un âs- 

cendent mai mare în conştiinţa, poporului respectiv. 

Din organizarea, dreptului pozitiv şi anume din 

organizarea mijloacelor, prin care dreptul pozitiv 

se aşează, rezultă obligaţiunea tuturor cetăţenilor 

de a se supune lui în principiu, prin faptul că 

este drept constituit prin isvoare formale de drept:
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| In antichitate Socrate a băut cucută, deşi nu eră 

vinovat, aplicându-și singur pedeapsa, numai spre 
a da exemplul supunerei la legile ţărei sale. Este 
un exemplu caracteristic, care arată până unde 

poate să meargă, într'o conștiință rafinată, ascen- 
dentul isvoarelor formale ale dreptului. 

Dar peste aceste isvoare formale, dreptul are 

ca isvor ideia de justiţie. Un isvor formal, care ar 
consacră o dispoziţie injustă, este un isvor formal 

care îşi pierde fundamentul. 
Este astfel un al treilea element, cel mai impor- 

tant dintre toate, din care normele de drept pozitiv 
scot ascendentul lor moral: este însăşi ideia. de 

justiţie, fie ca o necesitate juridică de a da obli- 

gativitate generală normelor consacrate, fie prin 

valoarea lor intrinsecă din punct de vedere supe- 

rior al justiției. 

Dreptul pozitiv are o singură justificare: jus- 

tiţia. Dacă n'ar avea la baza lui fundamentul a- 

cesta, întregul drept pozitiv ur fi o simplă con- 

strucţiune de forţă nejustificată, aşă că fiecare in- 

divid, ar putea cu drept cuvânt să refuze a i se 

supune şi să caute prin toate mijloacele, când îi 

convine, să evite aplicarea dreptului pozitiv. | 

Dar nu există o justiţie eternă, cum nu există 

pici o concepţie absolută a justiţiei. 

dealul de justiţie este, precum am arătat mai 

sus, o realitate asemenea realităţilor ideale din ma- 

tematică, cum este punctul de convergenţă, la infi- 

nit, a două drepte paralele. El nu se realizează
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niciodată. Spre idealul de cunoaștere tinde însă în 

mod necesar raţionamentul nostru logic în drept. 

EI apare în: realitate, ca un reflex schimbător 

după locuri și timpuri, constituind dealul de drep- 

tate, pe care și-l face fiecare popor, în fiecare clipă 

a evoluțiunei sale. Acest ideal, variază dela popor 

la popor şi dela moment la moment şi se adap- 

tează întocmai împrejurărilor . sociale şi mentali- 

tăţei poporului respectiv la un moment dat. 

Conşhinţa, socială, care se crează astfel în fie- 

care clipă a evoluţiunei unui popor, în ce privește 

ideia de justiţie şi aphearea ei eventuală, constitue 

ceeace se chiamă isvorul material al dreptului spre 

deosebire de isvoarele lui formale. 

Isvorul material al dreptului se formează în mno- 

dul cum reese din explicațiunile dejă date. 

Nu poate există o idese de drept, al cărui isvor 

să nu fie la început în aprecierea unor fapte pâr- 

ticulare şi concrete de relaţiuni între oameni. Din 

adunarea laolaltă a unor fapte similare juridice 

care se repetă rezultă cu încetul, ca o sublimare, 

printr'o operaţiune de  abstracţiune, noţiunea şi 

sentimentul general de drept în societatea res- 

pectivă. 
Dacă este vorba aşă dar să constatăm, cum se 

formează idealul juridic al unei societăţi la un 

moment dat, trebue să spunem că temeiul său stă 

în acţiunile individuale ale oamenilor, privite sub 

un dublu aspect, un aspect pur social de consta” 

tare şi un aspect de apreciere; cări după ce
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am constatat un fapt, care s'a întâmplat, îi aplicăm 

aprecieri şi spunem că faptul este drept sau nu, 
după judecata noastră. Aceasta apreciere individu- 

ală se generalizează sub o formă conştientă sau 
inconștientă, adunându-se cât mai multe de acelaş 

fel laolaltă şi se ajunge astfel la ideia generală 
de drept şi de justiţie. 

Intr'o societate primitivă nu găsim de cât fapte 

individuale, după cum am arătat, atunci când am 

vorbit; de formarea iniţială a cutumelor. Intr'o 

societate desvoltată, în care dreptul pozitiv a prins 

amplitudine, ceeace ne loveşte imaginaţia sunt 

dimpotrivă ideile generale; uităm astfel de obi- 

ceiu, ca ideile generale sunt fructul unei lungi 

evoluţiuni şi a ceeace în logică se numește o opc- 

rațiune de inducţiune, adică o operaţiune de ge- 

neralizare, întemeiată pe cazuri concrete, întocmai 

ca, în ştiinţă. In ştiinţă însă, operațiunea se face 

în mod reflectat şi metodic, pe când constituirea 

conştiinţei juridice a unei societăţi se face întrun 

mod de cele mai multe ori inconştient, ca mai toate 

operaţiunile mari sociale. 

O conştiinţă juridică colectivă se întemeiază 

astfel, constituind adevăratul isvor şi fundament 

al întregei legislaţiuni pozitive. 

Relajiunea, dejă expusă, între această conştiinţă 

şi faptele sociale, explică o serie de fenomene su- 

gestive, pe care le aflăm în evoluţiunea dreptului, 

şi anume cele în care faptele vin în conflict cu 

dreptul pozitiv preexistent şi îl modifică.
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Nu există legislaţiune fixă; o legislaţiune evo- 

luează mereu sub presiunea faptelor sociale noui 

cari se produc 1); când această presiune devine prea 

puternică ea se manifestă uneori printr'o rupere 

aparentă a continuităţei dreptului pozitiv, deși nu 

este în realitate de cât o nonă manifestare a aces- 

tuia, întemeiat la fel pe isvorul său material obici- 

nuit, adică pe conştiinţa juridică colectivă; singura 

deosebire este, că nu mai apare prin canalul isvoa” 

relor formale obicinuite în aceă societate, de ex. 

prin legea scrisă la noi. 
Tot astfel şi interpretarea, jurisprudenţială ajun- 

ge să altereze uneori înfățișarea, ideală a, unei legi. 

Tot astfel se vede, şi în special mai uşor în 

dreptul constituţional, cum faptele par a deveni 

isvor de drept şi se nasc astfel probleme cari par 

insolubile. Se constată de ex. că la începutul unei 

întregi legislaţiuni stă întotdeauna un simplu fapt. 

spre pildă o constituţiune impusă de o revoluţiune, 

sau de un organ necompetent. Cum poate naște 
dintr'un simplu fapt o întreagă situaţie complexă 
de drept? Numai întrun singur fel, anume, că acel 

fapt; corespunde necesităţilor conştiinţei juridice co- 

lective, întru cât ea l-a acceptat prin organele 

existențe ale societăţei respective, Tot în avelaș 

fel ori ce text; se modifică şi poate chiar dispare. 
de ex. prin desuetutine, prin presiunea faptelor. 

Faptele în acest caz sunt faptele juridice, adică - 

1) JII-I-D-13; III-II-A-1-b.
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fenomenele sociale apreciate la lumina conştiinţei 
juridice colective. ” 

Tot asemenea dreptul de necesitate, prin care 

o persoană la un moment dat se desleagă de obli- 
gaţiunile preexistente ale dreptului pozitiv, nu re- 

prezentă altceva de cât un fapt nou neobicinuit, a 

cărui importanţă justifică, în conştiinţa juridică 

colectivă, o apreciere care iese din cadrele drep- 

tului pozitiv existent. Un nou drept pozitiv se ma- 

nifestă astfel în momentul de necesitate, atât nu- 

mai, că nu trece prin filtrul isvorului formal de 
drept, obicinuit în societatea respectivă: dreptul de 

necesitate nu este prin urmare numai un fapt, 

precum s'a spus în teoria franceză, ci este, în con- 

formitate cu concepţia unor Jhering, Gerber, Jelli- 

nek, Kobhler, un drept, consacrat de practică și 

isvorît din conştiinţa juridică a numitei societăţi, 

care sparge scoarța isvoarelor obicinuite formale 

şi îrupe în dreptul pozitiv. 

Tn acelaş fel un alt fapf, care spârge cadrele 

dreptului pozitiv preexistent, este dreptul de re- 

sistenţă la opresiune: el îşi găseşte tot; acelaş isvor 

şi se explică la fel. | 

Locke în Incercare asupra guvernământului 

civil, poate astfel vorbi despre „misteriosul prin- 

cipiu de drept al revoluțiilor“; el poate spune că 

poporul. care se revoltă pe drept, nu şi-a făcut de- 

Psi datoria, şi că adevărații rebeli sunt cei care 
violează legile“. Tot asemenea, Victor de Broglie
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a putut numi*) resistenţa la tiranic: „ce droit 

„delicat et terrible qui sommeille au pied de toutes 

les institutions humaines comme leur derniâre et 

„triste garantie“. 

Ori ce fapt social important poate astfel aveă 
o influență asupra dreptului, prin intermediul 

conştiinţei juridice a societăţii. 

Isvorul material al dreptului pozitiv se înte- 

meiază astfel pe întreaga constituţiune şi pe în- 

treaga, acţiune socială a poporului respectiv. Stu 

diul din punctul de vedere sociologie cât mai amă- 
nunţit al unei societăţi, cu întreg trecutul ei 1s- 

toric, cu toate instituţiunile ei şi întreaga menta- 

litate a ei, stă astfel la baza întregului drept. Con- 

ştiinţa, juridică a, societăţei respective, care explică 

în ultimă analiză întreg dreptul ei, în toate ra- 
mificaţiunile şi manifestările lui, nu se poate cu” 

noaște astfel cu pretenţiune de rigoare ştiinţifică. 

- Aceasta rezultă, cu prisosință din toate desvol- 
tările făcute până acum. 

Constatarea idealului de drept, pe care o s0- 

cietate şi-l face şi care trebue să fie începutul ori 

cărei cercetări ştiinţifice a dreptului, formează ast- 

fel obicetul unui studiu cu caracter sociologic. In 

acest sens sociologia stă, ca un fundament, la baza 
dreptului, căci fără ea nu-l putem înţelege. 

In acelaş sens ea constată, că idealul juridic mo- 
dern se întemeiază tot mai mult, ca un rezultat 

1) Chambre des Pairs, 14 Martie 1823. 

  

.
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al presiunei instituţiunilor sociale, pe o * formă 

solidaristă, aşă cum a descris-o Bourgeois, în cu- 

noscuta lui lucrare „La Solidarite'. 

Odată această constatare făcută, fiecare inati- 

tuţiune juridică, fiecare normă de drept, se judecă 

la lumina acelui idea]: aceasta este operaţiunea pro- 

priu zis juridică, aşă cum am deseris-o, euprin- 
zând o apreciere raţională de drept, şi constituind 

punctul de vedere specific al dreptului, în special 
al dreptului pozitiv. i 

Operaţiunea prin care se apreciază însuşi acest 

ideal social, în conforraitate cu aspiraţiunile cele 

mai înalte ale societăţei respective şi cu sugesti- 

unile practicei, constitue operaţiunea -caracteri- 

stică a politicei dreptului, care stă la baza, legife- 

rărei, adică a încercărei de a schimbă dreptul po- 

zitiv prin mijlocul isvoarelor lui: formale. 

Politica dreptului însă nu se poate îndepărtă 

prea mult de conştiinţa juridică colectivă a societă- 

ței respective, sub sancţiunea de a rămânea inefi- 

cace, de a nu-şi atinge cu alte cuvinte scopul: așă. 

de mare este presiunea faptelor asupra dreptului. 

O conştiinţă juridică, fie individuală, fie co- 

lectivă, nu se poate însă formă de cât printr'o ten- 

denţă raţională spre un ideal logic, intangibil şi 

şi deci irealizabil, de justiţie. Acest ideal este mMo- 

torul. şi deci condiţiunea. logică, a ori cărei cunoş- 

j juridice. 

i Rp ce idee raţională, idealul de justiţie con- 

e , A : după cum 

ţine implicite o serie de idei, întocmai după
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de ex., un adevăr logic sau matematic cuprinde im- 
plicate în sine o serie de idei. Această im- 
plicaţiune, după cum observă Kant, nu e de 
cât de forma logică: adevărurile care se deduc 
din ideia iniţială sunt adaose- noui de cunoștință 
şi nu se obțin printr'o pură analiză; enunţarea, lor, 
zice Kant, constitue o sinteză făcută apriori. 

Tdeia, de justiţie, fiind astfel esenţial raţională, 
aduce întotdeauna necesitatea unei generalizări și 

a unei sistematizări: numai astfel ştiinţa, dreptului 
este posibilă, căci numai astfel cunoștința sa raţio- 

nală există. 
Generalizarea implică în sine o quantificare!). 

Astifel fiecare individ apare înaintea normelor de 
drept ca o unitate, desbrăcată de toate atributele 
lui calitative, unitate esenţial egală cantitativ cu 

aceea, a celorlalţi. In acest sens ideia de dreptate 
refuză ori ce favoare unuia în defavoarea, celor- 
lalţi, instituind norme generale. Această concepție 
stă la baza ori cărei democraţii sănătoase. _ 

Quantificarea, este operaţiunea caracteristică a 
științei în genere. Ştiinţa în progresul ei lasă de 
o parte calităţile şi caută a ajunge la raporturi de 
cantităţi: de aceea idealul ori cărei ştiinţe stă în 
matematizarea ei. 

Tot din operaţiunea raţională a quantificărei re” 
zultă, în drept, ca o simplă aplicare, raportul de 
echivalență, de ex.. în contracte, în măsurarea pe- 

  

1) IMI-I-3; III-I-A-3-e; III-I-D-12,
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depsei după intenţiune, în responsabilitatea civilă, 
etc. 

Ideia de echivalență se rafinează prin progresul 
istoric al dreptului; ea trece dela forme naive, la 

forme tot mai rafinate. Ideia de echivalență ajunge 

în formele ei de azi la ideia de proporţiune şi chiar 

„la aceea de proporţiune progresivă (de ex. în im- 

pozitele progresive).



B. SANCŢIUNEA JURIDICĂ. 

Un al doilea element al dreptului pozitiv este 

sancţiunea, juridică, 

Sancţiunea juridică reprezentă punerea, forţei 

organizate în stat în serviciul dreptului. 

Forţa, individuală, prin care încercăm să ne re- 

alizăm dreptatea nu constitue o sancţiune juridică. 

de cât numai întru cât ea este organizată, autori- 

zată sau comandată în mod direct de stat. De aceea 

se spune şi cu drept cuvânt, că sancţiunea juridică 

este atributul statului. De asemenea nici presiunea 
opiniei publice, care există şi în morală, nu se poate 
numi proprio sensu sancțiune juridică, chiar atunci 

când ea e ajutată de anume instituţiuni, cum e în 
dreptul internaţional şi în dreptul public intern. 

Când cineva este condamnat de o instanță jude- 
cătorească la o prestațiune oare care, execuţiunea 

se face prin intermediul statului. Un particular nu 
poate să-şi facă dreptate singur, fără să fie o:ro- 
tit de autoritatea publică. 

Prima problemă care se pune este de a ști, dacă 
sancţiunea se află pretutindeni, unde este drept 
pozitiv. Oare sancţiunea şi dreptul pozitiv sunt
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două idei a „căror sferă de aplicaţiune coincide? 

Oare nu există drept pozitiv, de cât acolo. unde 
există sancțiune, așă cum se spune de obiceiu, mai 

ales de autorii de drept privat? *). 
In partea introductivă a acestei lucrări atunci 

când am arătat cuprinsul şi principiile fiecăreia 

din ramurile dreptului 2), am arătat, că multe din 

vamurile dreptului şi dintre cele mai importante, nu 

sunt prevăzute cu sancţiuni în acest sens, deşi a- 

ceste ramuri sunt incontestabil drept pozitiv. 

In dreptul internaţional public, sancţiunea de 

ahiă începe, în mod vag, să se organizeze. Sancţi- 

unea nu există acica sancţiune organizată; ea se 

manifestă aproape totdeauna, şi din nefericire, sub 

forma răsboiului, adică a forţei individului care în- 

cearcă să-şi realizeze dreptatea. Individul, în cazul 

aceasta este statul 2). In dreptul internaţional pri- 

vat, de asemenea, am arătat, cât de redus este rolul 

sancţiunei *). 

In dreptul intern, în dreptul constituțional în 

deosebi, nici nu se poate înţelege ideia de sanc- 

țiune în sensul de forţă organizată de stat, pusă 

în serviciul ideii de justiţie şi de drept pozitiv. 
a aa 5 

căci statul nu se poate constrânge pe sine însuşi “). 

ÎN 

1) otuşi, 

e un întreg d x 

ării saneţiunei, este domeniul o 

2) Vol. 1, partea II. 

39 II-III-A-5. 

4) II-I-B-5. 

5) II-II-A-l. 

chiar în dreptul privat, sar puteă constată, că 

omeniu. care exclude” prin definitie ideia reali- 

bligațiunilor naturale.
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Ar fi o idee absurdă, după cum bine observă Du 

guit. In dreptul administrativ ideia de sancţiune 

este de asemenea, de o aplicare relativă. Statul se 

lasă executat, dar numai când vrea. Cum agenţii 

statului însuşi trebue să proceadă la executarea 

sancţiunei, ea este lăsată în fapt la arbitrajul sta- 

tului :), Saneţiunea are aplicare efectivă numai în 

materie penală 2), şi mai ales în materie de drept 

privat, în dreptul intern. 
Așă dar, dreptul pozitiv nu se confundă cu 

sancţiunea *), 
"Deşi sancţiunea este atributul statului, ea se poate 

aplică, uneori şi de particular, dar sub garanția 

şi cu voia statului. Din acest punct de vedere, tol 

stâtul este acela care este sursa acţiunei, sv isvorul 

real al sancţiunei. Nu trebue prin urmare greșit 
interpretate observaţii, ca acelea făcute de unii 

antori moderni, între alții de Ren6 Dâmogue, Care 

cbservă, că de multe ori sancţiunea. este exercitată 

de particular și nu de stat *). 

Astfel se întâmplă în formă primitivă a răs- 

bunărei private; sancţiune penală, în acest caz 

este îngăduită de stat şi organizată chiar ca atare, 

mai ales atunci când apare sub forma de compensă- 
țiune pecuniară. 

Astfel, în forma primitivă a dreptului roman, 

  

1) II-II1-A-2. 
2 II-III-A-3, 
3) Comp. III-I-D-11, 
4) Idfes fondamentalea du droit prire.
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erau instituţiuni ca manus înjectio, pignoris capio, 

cari de altfel, au şi dispărut în urmă, în stadiul 
procedurei formulare, îndată ce dreptul roman s'a 

rafinat. Manus înjectio eră o executare făcută de 
particular. Manum înjicio înseamnă îmi reped mâna 
asupra datornicului, pun mâna pe el, îl execut. Tot 

asemenea cu pignoris capio: particularul luă singur 

obiectul de care aveă nevoe, spre a se despăgubi. 

N'o puteă face însă de cât în anumite forme sa- 

cramentale, care sunt consacrate de legislaţia res- 

pectivă, și aceasta ne dovedește tocmai, că în ul- 

timă analiză, tot statul este acela, care îl autoriză 

să o facă şi prin urmare -chiar această formă, de 

sancţiune se întemeiază pe ideia statului, ca deţi- 

nător suprem al sancţiunei. 

In dreptul modern există ceeace se cheamă €z- 

ceptio non adimpleti contraclus: în contractele 

sinalagmatice, dacă o parte nu îndeplineşte obliga- 

țiunea, cealaltă este liberată. Aşă, dacă am cum- 

părat o casă şi nu ni s'a dat casa, nu mai suntera 

datori a plăti preţul, ceeace este foarte natural. Ei 

bine prin faptul că nu plătim preţul, în realitate 

exercităm o sancţiune. Deşi este o sancţiune exer- 

citată de un individ privat, totuşi ea este însă auto- 

rizată de dreptul pozitiv şi ca atare apare ca o 

emanaţiune a statului. a 

rPot asemenea se exercită fără intervenţia direetă 

a statului cunoscutul pact comisoriu, atunci când 

contractul se reziliază de plin drept, prin faptul ne- 

îndeplinirei obligaţinnilor de către o parte.
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De asemenea, dreptul de retențiune, pe care 
legea îl acordă, în anumite cazuri, acelui care ar 

deţine un bun al datornicului. O aplicăţiune in- 

teresantă este dreptul proprietarului de a reține 

mobilele chiriașului, în cazul când chiriașul nu 

plăteşte. 
Tot asemenea, în anumite cazuri, legislația dă 

drept creditorului gapist să procedeze la vânzarea 

gajului, fără să mai facă fomnele de execuţiune 

silită şi în felul acesta, el ajunge să-și facă singur 

dreptate. 
Mult discutatul drept de necesitate consacrat 

în genere, de autorii de drept intră în aceeaşi ca- 

tegorie'). Presupunem o corabie, care se înneacă. Din 

doi indivizi care supravieţuesc, înnotând, în luptă 

cu moartea, unul s'a agăţat de o scândură care plu- 

tește, iar celălalt, în disperarea lui, îl loveşte, îl 

înlătură; cel dintâiu se îneacă, iar celălalt scapă. 

Acesta nu e pasibil de nici o pedeapsă, în virtutea 

aşă zisului principiu de necesitate. 
Încercarea apoi de a-și face dreptate pe toate 

căile, întrucât dreptatea există şi este legală, nu 

poate fi reprobată de drept. Dreptul de legitimă 

apărare reprezentă o sancţiune aplicată de particu- 

lari. Legitima apărare este de altfel un drept, care 

se manifestă nu numai în relațiunile dintre per- 

soane. Jurisprudența recentă din Franţa constată 

o situaţiune foante interesantă; unii proprietari, 

  

1) III-II-A-2,



DREPTUI, POZITIY 529 

au pus la hotarele bunurilor lor aparate mecanice 
de apărare; indivizii cari au încercat să la încalce 
bunurile şi de ex. să comită un furt, au fost; prinşi 
de acele aparate automate de apărare, asemenea 
curselor pentru animalele sălbatice, şi au fost ră- 
niți. S'a, recunoscut însă de jurisprudenţă, că pro- 
prietarii erau în drept să procedeze astfel şi ca 
atare au scăpat de ori ce responsabilitate. Iată ideia 
de legitimă apărare, aplicată chiar la bunuri. De 
altfel codul civil german, în art. 288, consacră 
dreptul de a distruge bunul altuia, în caz de le- 
gitimă apărare, numai cu singura condiţiune, ca 
distrugerea, să nu fie exagerată, să fie în proporţie 
cu primejdia ce s'a suferit. Când cineva încearcă 
să violeze domiciliul este un caz de legitimă apă- 
rare şi cel lezat poate să întrebuinţeze ! singur 

forța, spre a se apără. Violenţa dreaptă, nu injustă, 
întrebuințată, de ex. spre a face pe datornic să-şi 
plătească datoria, nu duce la nici o urmare, chiar 

juridică, pentru autorul ei. Furtul propriului tău 
bun, — s'a prezentat cazul în jurisprudenţă, — nu 

duce la sancţiune. De asemenea escrocheria Şi san- 

tajul, în scop de a realiză dreptul tău, nu în Scop 

ilegitim, nu duc la responsabilitate. În materie de 

transport, de vânzare, în foarte multe alte materii, 
care se pot da ca exemple şi pe care le amplifică 

Rene  Demogue, particularul își face singur 

de ta însă nu înseamnă de loc, că sancţiunea 

nu este atributul statului, căci, dacă ea se exercită, 

2955 — Biblioteca Universitară — VII, — 34
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tot dreptul pozitiv o autoriză în ultimă analiză, 

tot. statul este sursa sancţiunei juridice şi aceasta 

apăre, de obiceiu, sub forma, punerei în mișcare a 

antorităței publice organizate. 

Autoritatea publică organizată este cea mai for- 

midabilă putere din câte există. Ori câtă putere 

ar aveă un individ, el nu poate să facă nimic, în 

faţa forţei sociale organizate. Dacă ne gândim, că 

însăşi forţele naturei au fost subjugate de om în 

societate, înţelegem ce putere este pusă la dispo- 
ziţia statului pentru a aplică sancţiunea juridică. 

Cum este posibilă, logicește sancţiunea? Cum 
se poate justifică răul care se face particularului, 

violenţa care se exercită asupra lui? 
Răspunsul este foarte simplu; Vam explicat, cu 

alt prilej *). Ideia de drept este, o idee normativă. 

Ea cuprinde noţiunea că trebue să facem sau să 

nu: facem anumite acte. Ideia aceasta de obliga- 

ţiune, raţională, necondiționată, cuprinsă în orice 
concepţie de drept, este ideia pe care se reazimă 
întreaga idee de sancţiune. Dacă într'adevăr, o 
faptă este dreaptă şi trebue să, se întâmple, atunci 
suntem datori să întrebuințăm toate posibilită- 
țile noastre practice în vederea. realizărei dreptăţei. 

- Pe de altă parte, nu se poate spune că sancţiunea 
e o limitare a, libertăţei. Aşă ar fi dacă sar înţelege 
în mod greşit ideia de libertate, din punctul de ve- 
dere psihologie, iar nu logie?). Voința juridică 

1) III-I-D-a1, | 
2) TI-I-A-3 passim. 

 



DREPTUL POZITIV 531 

de asemenea nu €, precum am arătat, ceeace omul a 
vrut, ci ceeace în mod logic şi deci obiectiv trebuiă . 

să vrea). In aceste condițiuni execuţiunea,. silită, 

exercitată ca o sancţiune a obligaţiunilor sale asupra 

unui datornic, a, fost efectiv voită şi chemată 

chiar de el, în cazul când a convenit expres la 

acele obligaţiuni, sau ar fi trebuit să o vrea juridi- 

ceşte, adică raţional şi obiectiv, în celelalte ca- 

zuri 2), - 

__ Ea constitue într'adevăr unul din idealurile ul- 

„time ale sufletului omenesc. Dacă este așă, este 

foarte natural ca pretutindeni, unde este posibii, 
statul să intervină, ca, element care urmează în mod . 
obiectiv. toată forţa de care societatea este capa- 

hilă, toată forţa noastră, a tuturor, pentru reali- 

zarea, ideii de dreptate, căci acesta este scopul sta- 

tului 5). 

Dar, pe cât statul are astfel “obligaţiunea, de. a 

interveni, acolo unde este posibil, pe atât are îndato. 

virea să evite de a, o face, acolo unde situaţiunea, nu 

comportă, în fapt aplicarea sancţiunei. Când este 

vorba de credinţa noastră internă, de idealul însuşi 

moral, pe care-l avem fiecare în sufletul nostru, 

cum e idealul naţional, idealul religios, idealul ști- 

inţifie, statul nu poate să intervină, prin sancţiune. 

în zadar Copernicus a fost ars pe rug; el a crezut 

mai departe, că pământul se învârteșta . în 

1) III-I-B-4 şi 5. 
2) IEI-1-1. 
5) II-IIT-A-1.
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jurul soarelui şi nu soarele în jurul pămân- 

tului. In zadar au fost arși și au fost su 

puşi torturii profeţii; ei au continuat a crede mai 

departe. In nici un fel statul nu poate să treacă 

în domeniul sufletului, în domeniul intenţiunei 

propriu zise care nu s'a manifestat în afară, în 

domeniul credințelor noastre. Domeniul moral este 

astfel strict intangibil pentru sancţiunea materială 

aşă cum este organizată de stat, şi numai confu- 

ziunea între cele două domenii, a putut să ducă 

la calamităţi istorice, cum au fost răsboaele reli- 
gioase din trecut. Tot ea a dus, în timpul din urmă, 

la cataclismul răsboiului mondial, prin intoleranţa 

naţională de care noile state au dat dovadă. 

O ultimă observaţiune este în fine necesară spre 
a se preciză, din punctul de vedere ştiinţific, no- 

țiunea de sancţiune. 

Saneţiunea, precum am spus, reprezentă o ac- 

țiune materială a, unor persoane exercitată în nu- 
mele statului, asupra altor persoane sau bunurilor 
lor. Ea, este astfel în ori ce caz o acţiune; ea repre- 

zentă punctul de vedere dinamic, spre deosebire de 
cel static, prin care se constată pur şi simplu o si- 
tvaţiune juridică, adică o serie de aprecieri de drept, 
într'o relaţiune socială dată. Drepturile şi obliga- 

liunile unor persoane, așă cum ele pot fi constatate 
din consacrarea pe care le-o dă, fie legea în sens 
larg. fie o convenţiune, nu constitue, sancțiuni: sanc- 
iunea lor este realizarea silită, . prin acţiune, în 
viaţa reală mater ială, a ideilor, pe cari enunțarea
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acelor drepturi sau obligaţiuni le cuprind. Sancţi- 

une este numai exectuarea execuţiunii silite asupra, 

bunurilor unui datornie în materie civilă, sau asu- 

pra persoanei lui în materie penală, de ex. De ari 

rezultă, că dispoziţiunile legislative, sau chiar e- 

ventual convenţionale, prin cari se determină, cari 

vor fi drepturile şi obligaţiunile părţilor în caz de 
neexecutare (de ex. dispozițiunile procedurei civile 

“în materie de execuţiune silită 'sau din dispoziţi- 
unile penale referitoare la aplicarea pedepselor sau 

cele cari determină şi reglementează căile yudici- 

are de urmat, sau cele din contracte referitoare fie 
la desființaea lor, fie la reducerea efectelor lor, 

pentru cazul când una din părţi nu ar face dela 
sine execujiunea convenită) nu sunt, propriu vor- 

bind, sanoţiuni: ele determină numai cari sunt drep- 

tarile și obligaţiunile părţilor în anume hipoteze 

şi prin urmare ne aflăm într'un caz identie cu 

toate cele, când legea sau părţile determină dreptu- 
rile şi obligaţiunile persoanelor într'o anume situa- 

țiune dată. Sancţiunea nu poate fi de cât uctul, 

prin care, în mod silit, se obţine execuţiunea 

unei obligaţiuni, care nu se face de bună voe. 

In aceste condițiuni se poate naşte întrebarea, 

dacă, exerciţiul, astfel înţeles, al sancţiunei nu este 
şi el un act juridic, ca ori care altul *) şi răspunsul 

mu poate fi, credem, de cât; afirmativ. 

Este adevărat, că, prin sancţiune, cel excoutat 

1) III-I-B passim.
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nu lucrează. de bună voe, ci silit; dar ideia singură, 

că nu ne-am află în faţa unui act juridic, pentru 

că nu ar fi vorba de o voință reală, psicologică, 
de a realiză o situaţiune juridică, trebue înlătu- 

rață; am văzut, întradevăr, că întru'un act juri- 

dic importă înainte de toate ceeace partea trebue 
să vrea, nu ceeace ea vrea în fapt: printr'un delict 

cineva a putut să vrea să-şi însușească, de ex., bu- 
nul altuia, dar nu acesta importă, şi efectul este 
tocmai contrariu, pentru că, dreptul consfinţeşte nu- 
mai ceeace partea trebuiă să vrea 1) Iată dar, că 

acțiunea, prin care, chiar constrâns prin sancţiune, 
datornicul se execută, este desigur în cadrul defi- 
niţiunei largi care trebue să se dea ori cărui act 

juridic. 

Tot asemenea şi cel care în numele autorităţei 

exercită asupra datornicului violenţa, materială care 
constitue sancţiunea nu face de cât să-şi exercite 

o obligaţiune de drept public, şi prin urmare acţi- 

unea sa este de sigur și ea, în sensul larg arătat, 
un act juridie. 

In fine exerciţiul sancţiunei are efecte: restabi- 
leşte o situaţiune juridică dată. Din acest punct de 
vedere se poate constată numai o nuanţă de deose- 
bire între sancţiuni Şi actul juridic propriu zis: 
actul juridic crează drepturi şi obligaţiuni în ab. 
stracto; sancţiunea, pornind dela această consta- 
tare, le realizează în concreto, atunci când din punc- 

  

1) III-I-B-4,
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tul de vedere - materiăl este nevoe. Prin urmare 

sancţiunea, restabilește o situaţiune materială în 

conformitate cu o situaţiune juridică preezistentă, 
Din acest punct de vedere se poate spune, că exer- 
cițiul sanoţiunei constitue aşă dar o varietate de 
act; juridic. . 

Am arătat de altfel, cum ori ce executare a unei 

obligaţiuni, apare la o analiză mai amănunţită ca 

un act juridic 1), Atunci când această executare se 

face în mod silit o numim sancţiune: această sin- 
gură nuanţă nu-i poate schimbă natura, de act ju- 
ridic, 

a) Sancţiunea civilă 

In dreptul civil, sancţiunea produce efecte de 

diferite feluri. | 
Pot fi efecte pur juridice. Este în limbagiul 
obicinuit o sancţiune, efectul pe care legea îl pro- 
duce de a anulă acte. Nulitatea, fie absolută, fie 
relativă, este un mijloc de sancţionare a, dreptului 
și, după cum am arătat, unul din cele mai carac- 
teristice și interesante mijloace ale lui 2). 

Sancţiunea. se mai poate manifestă printr'o ac- 
țiune directă asupra persoanei, sub forma, unej exe- 
cuțiuni asupra persoanei. Ştim, că a existat o exe. 
cuțiune asupra persoanei în legislaţia trecută, în 
materie civilă. Astăzi este desființată. Persoana, în 

D) III-I-B-3. 
2) IIL-I-B-2,
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individualitatea ei fizică nu suferă din cauzu obli- 
gaţiunilor ei private, ci în genere numai bunurile 

ei sunt executate. 

Cel de al treilea fel de a lucră al sancţiunei ci- 

vile este asupra bunurilor. Există în procedura. ci- 
vilă un sistem întreg de ezecuţiune forţată a bunu- 
rilor, care variază, după cum este vorba de execu- 
(iunea, mobilelor, imobilelor sau creanţelor (acestea 
sub forma de poprire). 

In sfârşit o altă formă de manifestare a sanc- 
tunei civile, este condamnarea la daune interese. 

Daunele interese pot fi compensatorii; pot fi mo- 
ratorii, atunci când sunt date numai pentru întâr- 
ziere în execuţiune, deşi execuţiunea, obligaţiunei 
s'a făcut; pot fi cominatorii, printr'o instituţiune 
care a intrat în jurisprudenţă atât în Franţa cât 
şi la noi, deşi nu este consacrată de lege, atunci 
când o parte este condamnată la o sumă de Bani. 
pe fiecare durată de timp, care se va scurge, până 
va execută. 

Se va observa însă, în conformitate cu cele spuse 
mai sus, că toate aceste varietăţi de sancţiune, aşă 
cum le determină legea, nu sunt sancţiuni propriu 
zise *). Cână legea proclamă de ex. o nulitate a 
enui contract făcut, contra ordinei publice, ea nu 
face de cât să determine drepturile părţilor într'o 
anume hipoteză, întocmai cum o face, când consa- 
cră valabilitatea convenţiunei în genere. Tot astfel ———— 

2-42) III-JI-B.



DREPTUL POZITIV 537 

legea nu face de cât să proclame drepturile şi da- 

tcriile părţilor, atunci când reglementează exe- 

cuţiunea, silită sau dreptul la daune. Sancţiunea ci- 

vilă este numai actul de execuţiune silită care ur- 

mează. 

Acest act, în materie privată, are drept obiect 

vestabilirea leziunei aduse unui patrimoniu şi de 

aceea, se zice că sancţiunea civilă are un caracter 

restitutiv. | 

b) Sancţiunea penală 

Sancţiunea penală reprezentă în principiu 

o suferință fizică impusă autorului unei acţi- 

uni ilicite *); ea aduce astfel o restrângere a perso- 

nalităţei vinovatului, fără ca o altă persoană să 

beneficieze de această restrângere, cum se întâmplă 

în cazul sancţiunei civile restitutive. In acest din 

urmă caz, într'adevăr, o valoare trece dintr'un pa: 

trimoniv, care rămâne astfel redus, într'un alt pa” 

irimoniu care fusese lezat şi care este crescut cu 

valoarea necesară spre a-l aduce în starea dinainte, 

adică spre a şterge efectele leziunei suferite. 

Se poate spune, că în forma sa primitivă sanc: 

țiunea a avut în evoluţiunea istorică un caracter 

penal şi că sancţiunea, civilă nu s'a desprins de cât 

cu încetul prin evoluţiune din acea formă rudi- 

mentară. 

1 nt, Prineipea meta Ayaiques” de droit, trad. Tissot, 

Pg. e, Codre de dibit pânal, 1920; Ortolan, ete. In 

acest sens pedeapsa atinge drepturile individuale ale omului 

pentru apărarea lor la ceilalţi, cum zice Carrara (Programma 

del Corso di diritlo criminale, 1897, pg: 37). 
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In nici un caz însă nu a putut există sancţiunea 
juridică, propriu zisă de cât în cadrul ideii de comu- 
nitate juridică, a cărei formă; evoluată, este statul 
de astăzi. 

Pe măsură ce statul începe a organiză sanc- 
țiunea, restitutivă, îl constată, că uneori această 
sancţiune este suficientă spre a, restabili întocmai 
personalitatea, juridică lezată: astfel în cazul unei 
daune materiale se poate restabili în totul pairi- 
moniul lezat; prin plata unei indemnităţi, corespon- 
dente daunei suferite. 

Sunt alte cazuri însă, când sancţiunea, resti- 
tutivă nu e suficientă: ori cât s'ar plăti, de ex., o 
indemnizaţiune pentru daunele: materiale suferite 
de o familie prin asasinarea unuia dintre membrii 
ei, reparaţiunea nu poate fi completă. Aceasta este 
cazul tuturor atingerilor grave ce se produce în 
persoana, fizică sau morală a cuiva (loviri, insulte, 
etc.). Tot asemenea în cazul unei leziuni aduse cu 
voinţă vădită unui patrimoniu, reparaţiunea, reali- 
zată prin sancţiunea reștitutivă nu acopere însăşi 
intenţiunea, vinovatului. Tot astfel în fine, infrae- 
țiunile comise contra autorităţei publice nu se pot 
acoperi prin sancţiunea, restitutivăi. 

Caracterul raţional a] ideii de justiţie impune 
însă și în aceste cazuri o reparaţiune. La, început 
ea e reprezentată prin simpla, reacțiune violentă a celui lezat în contra, vinovatului, Această reacțiune 
se consacră însă în drept prin ideia, că agentul tre-
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bue să sufere cel puţin echivalentul faptei sale 

voite. Numai în aceste condițiuni personalitatea 

vinovatului ajunge a fi exact în situaţiunea, perso- 

nalităţei păgubitului, cum cere ideia, de justiţie. 

Jdeia raţională de egalitate intervine şi, impunând 

egalizarea, - situaţiunilor, explică sancţiunea. În 

felul acesta vinovatul în realitate își aplică şi 

sie-şi, prin sancţiunea pe care o cheamă, răul pe 

care l-a făcut cu voinţa altuia. 

„Cum astfel sancţiunea reprezentă interesul jus- 

liţiei, este natural ca statul singur să aibe dreptul 

de a o luă asupra sa). Statul devine titularul ac- 

tiv în relaţiunea de drept, care se stabileşte prin- 

tun fapt penal; el se consideră păzitorul justiției 

abstracte şi al intereselor comune. Şi se poate chiar 

spune că statul are datoria de a pedepsi 7). 

In această calițate statul intervine cu 0 sanc- 

ţiune penală ori de câte ori o faptă a cuiva este 

suficient de gravă faţă de interesele comunităţei 

juridice organizate. EI exercită sancţiunea penală 

direct sau nu face de cât, să o consacre, permițând 

exercitarea ei de particulari. 

Acţiunile susceptibile de sancţiune penală sunt 

astfel acelea, pe care societatea, le-a socotit aşă de 

grave, în cât s'a socotit ea, însăşi lezată. Când un în- 

divid, de ex. asasinează pe un altul, în realitate 

1) Carrara» Programa del corso di diritto criminale, 1897. 

„an. 
| j 

& 2) Comp. Julian Teodorescu, Curs de drept şi procedură 

enală, 19237, note litografiate, partea iniţială.



540 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

ne aflăm în faţa unei fapte petrecute între doi par- 
ticulari. Și totuşi societaiea, se simte așă de grav 
ameninţată, în cât se socotește direct lezată şi in- 
tervine în mod direct ca parte. 

De aceea în faţa instanţelor judecătoreşti penale, 
aflăm o acţiune numită publică, condusă de mi- 
nisterul public, adică de procuror, care tinde la 
aplicarea pedepsei şi care este atributul societăţei. 
al statului, şi altă acţiune privată, acţiunea, parti- 
cularului lezat, prin care acesta poate cere, în fața 
instanţelor judecătoreşti, despăgubirile care i se 
cuvin, pentru dauna care a, suferit-o. Aceste două 
acţiuni sunt distincte deși se susţin de obiceiu 
impreună. | 

Societatea se socotește parte în ori ce infrac- 
țiune penală, ori de câte ori se atinge sau se ame- 
ninţă ordinea publică sau bunele moravuri, Drep- 
tul penal nu este de cât o admirabilă eXCres- 
cență a, acestei noţiuni de ordine publică şi bune 
moravuri, aşă cum apare în dreptul privat, ca o 
infiltrare a ideii de drept public. 

Infracţiunile pot fi în primul rând împotriva, 
siguranţei statului. Este interesant, că în evolu- 
ţia dreptului, totdeauna primele infracţiuni penale 
consacrate au fost acele cu caracter religios, adică 
în contra moralei publice, şi cele împotriva, sigu- 
ranţei statului. Ele mai pot fi împotriva bunelor 
moravuri, private, împotriva persoanelor şi împo: triva bunurilor (cum sunţ furturile, distrugerile 
de bunuri, etc.).
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Sancţiunea penală, poate fi corporală, cum ar 

fi o tortură fizică sau pedeapsa cu moartea sau 

munca silnică sau privaţiunea de libertate (ex. în- 

chisoarea). Poate fi umilitoare: vinovatul este 

atunci pus în situaţie să fie supus dispreţu- 

lui public, de ex. este ţinut întrun loc public 

cu o inscripție care arată fapta. Pedeapsa poate 

fi şi în bani (amendă), Poate sta în confiscarea 

bunurilor. Poate consistă în sfârșit în decăderi 

de drepturi; sunt astfel anumite infracţiuni, câre 

între altele, sunt sancţionate şi cu pierderea anu- 

mitor drepturi, cum ar îi drepturile politice. 

Care este fundamentul pedepsei, adică a sanc 

țiunei penale? pe ce bază morală societatea intlige 

astfel o suferință unei persoane? Este una din cele 

mai grave şi mai grele probleme, din câte se pun 

în drept *). 
In mod instinctiv, în societatea primitivă, indi- 

vidul lezat răspunde în mod simplu printr'o reac- 

țiune imediată fizică cât puteă mai puternică. Vio- 

lența răspundeă astfel în mod reflex fără propor- 

ție, la violenţă”). 

Un pas spre progres, faţă de acest stadiu, este 

  

1) Lâo Polak, (uest-ce que lu justice penale? Bulletin 

de la Sociâtt frangaise de philosophie, Februarie 1928; Franck, 

Philosophie du droit penal; Tissot, Le droit penal; Vidul, 

Prineipes fondamentauz de la penalitt; Rappaport, La lutte 

autour de la râforme penale en Allemagne; JA. Roux, RE- 

pression et pre&vention; Tarde, La philosophie penale. 

2) Maawell, Le concept social du crime et son volu- 

tion, 1914; Fauconnet, La responsabilită, 1920; Du Boys, His- 

toire du droit penal.
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ideia de răsbunăre, care rafinează violenţa, amâ- 

nând-o în timp. Odată cu această concepţie, care 

este tot concepţia primitivă, apare şi ideia raţională 
a Justiţiei; căci pentru un om primitiv răsbunarea 

este un drept al lui, el înţelege, că are dreptul să 
facă un rău, ori cât de mare, aceluia care la rân- 

dul lui ia-r fi făcut vreun rău. Ideia însăşi de 
răsbunare este astfel o idee juridică; ea conţine 

în genere întreaga idee a dreptului aşă cum sa 

desvoltat mai târziu. 

Sub această formă, sancţiunea nu este carac- 
teristic penală; ea se aplică şi în materie civilă. 
In forma primitivă a Societăţei, nu s'a degajat 
limpede deosebirea dintre dreptul penal şi civil, 
cum nu s'a distins nici cea dintre dreptul laic şi 
dreptul religios. 

Astăzi încă, în ramurile dreptului cele mai 
puţin, evoluate, cum este dreptul internaţional pu- 
blic, răsbunarea joacă ur rol efeoţiv. Există chiar 
o instituţie, numită represalii, reglementată de 
dreptul internaţional public, care poate fi conside- 
rată ca o manifestare a răsbunărei. Vendetta, linșa- 
giul, precum şi duelul, până la oarecare punct, nu 
sunt de asemenea de cât asemenea manifestări ale 
ideii iniţiale primitive a răsbunărei private. 

Indată ce societatea a, început să devină mai 
complexă, răsbunarea, a început să fie înlocuită 

en compoziţia privală; individul ameninţat oferă 
o valoare oarecare, pentru a, se renunţă la răs-
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bunare. Odată cu răsbunarea primitivă, începe să 

apară âsttel a doua formă de sancţiune. 

Compoziţia privată apare mai ales în socie- 

tatea patriarhală, în societatea, împărțită în gru- 

pări mici, în care șelul familiei eră a tot: puternic 

şi în care întreaga familie căută să se răsbune, 

pentru o nedreptate sau pentru o infracţiune îin- 

potriva, unuia, din membrii săi. 

De aceea, sub această formă, primitivă, respon- 

sabilitatea este colectivă. Dacă membrul unui clan, 

trib sau grup familial, a. comis o infracţiune, — 

toți ceilalți sunt răspunzători. Astfel nasc con- 

flicte dintre grupuri, întocmai cum, uneori, ele 

nasc şi azi între naţiuni. Inăuntrul grupului, însă, 

se pare că, dela început, responsabilitatea, a fost, 

cum e natural, individuală, şi, numai în relaţiu- 

nile dela grup la grup, responsabilitatea apare sub 

formă colectivă). 

Un pas înainte important a fost când Statul a 

intervenit pentru a reglementă răsbunarea şi com- 

poziţia, fixând - un tarif de compensaţiuni care 

de data aceasta devine de drept „publice. Ast: 

fel aflăm în evoluţia dreptului roman, la în- 

ceput, asemenea tarife, care arată cu cât se plă- 

teşte fiecare infracţiune comisă. In aceste tarife 

iniţiale, care consacră compoziţia, privată, se poate 

chiar recunoaște isvorul istorie al pedepsei de as- 

 tăzi care se cheamă amendă. ” 

PI ani 

1)  Gargon Le droit penal, 1922, Cap. |.
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Ceeace e însă foarte interesant sub această for- 
mă primitivă, este că nu există încă listă de încrimi- 
nări, aşă că arbitrarul judecătorului joacă un rol 
foarte mare. Abiă printr'o lentă evoluţie, şi în 
special în dreptul pozitiv al ţărilor europene de- 
la Revoluţiunea Franceză, s'a ajuns la. ideia de a 
se fixă o încriminare prealabilă pe care să se ba- 
zeze şi să se fixeze pedeapsa, A 

In formă primitivă a dreptului de răsbunare, 
chiar atenuat prin compoziţie, nu există propor- 
ție între pedeapsă și faptă. 

A tost astfel un mare progres legea talionului: 
„ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte“. Imma. 
nuel Kant zice, poate în mare parte cu drept cuvânt, 
că ea reprezentă un ideal de dreptate, întru cât 
cel ce făptueşte trebue să ştie, că rezultatele fap- 
telor sale şi le aplică sie însuși; dacă scoate un 
ochiu altuiă, să ştie că şi-l scoate sie. Este astfel 
în legea talionului o concepţie înaltă juridică, 
care se realizează. 

Totuși un progres mai departe trebue să se facă, 
stabilindu-se proporție nu numai între faptă şi răs- 
plată, dar și între imtenţiune şi pedeapsă, indivi- 
dualizându-se pedeapsa, cum spune Saleilles *); căci 
este evident, că gravitatea faptului nu depinde 
numai de fapta însăşi, ei, în legătură cu cele ce 
am spus despre voinţă la baza actului juridice 2), 
depinde de intenţiunea părței şi astfel s'a ajuns, 
——————————— 

1) Zindividualisation A pei 
2 Tg: ation de la peine,
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sub o formă raţională a concepţiei penale la do- 
zawa intenţiunei părței. Circumstanţele agra- 
vante şi atenuante sunt prevăzute în lege, tocmai 
pentru ca judecătorul 5ă poată măsură pedeapsa 

exact după i ntenţiunea infractorului. Proporția 

morală înlocueşte astfel proporţia fizică, procla- 

mată de legea talionului. 

Dar progresul, în această privinţă, a mers mai 
departe. De ce acela care a făptuit o faptă gravă, 

este pedepsit? Pentru că şi-a nesocotii, obligaţiile 

morale elementare. Dacă el ajunge să-şi restabi- 

lească echilibrul moral în aşă. fel, în cât să-şi re- 

cunoască în mod sincer și profund vina, ispăşin- 
du-şi o în sufleţul său, atunci pedeapsa nu mai 

este justificată: căci pedeapsa nu trebue să 

fie numai un rău, care se aplică infrac- 

torului, ceeace n'ar aveă nici o rațiune, ci sensul 

Său este să-l îndrepte moralmente. Ceeace atinge 

societatea prin fapta infractorului penal nu este 

atât fapta însăşi în efectele ei materiale, ci inten- 

țiunea, imorală care o comandă, şi aci stă gravita- 

tea, ei. Chiar pierderea vieţei unui om este o în- 

tâmplare zilnică: ea nu devine gravă, de cât când 

a fost; produsă prin fapta altui om cu o intenţine 

imorală. 

De aceea apar în societăţile civilizate institu- 

țiuni, ca aceea a „reabilitărei “. Cinevă după ce 

a comis o faptă, poate fi reabilitat, dacă în anu- 

mite condițiuni, dovedeşte că s'a îndreptat moral- 

mente, 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII. —3%
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Astfel se ajunge în genere la o concepţiune a 

pedepsei cu caracter moral, ca o expiațiune. In- 

dreptarea morală a individului se obţine prin în- 

săşi reacţiunea propriei lui conștiințe: scopul pe- 

depsei este atunci atins. 

Dacă analizăm, cu un scalpel psihologie, ceeace 

se petrece în conştiinţa: colectivă, atunci când su- 

punem pe infractor la pedepse, descoperim de si- 

gur, că aceasta a fost totdeauna ideia de bază a 

sancţiunei penale, a-l face pe infractor să simtă 

propria lui greşeală, propria lui decădere morală. 

Indată ce acest rezultat este atins, într'o concep: 

ţie civilizată, sensul pedepsei încetează, pentrucă 

infractorul  dintr'un om rău a redevenit un om 

normal din punctul de vedere moral. In acest în- 

țeles expiaţiunea este un mijloc de explicare a 

pedepsei penale. | 

Aceasta nu înseamnă, că pedeapsa penală nu-și 

are o înţelegere şi ca exemplu, ca intimidare. Tot- 
deauna ea este astfel de folos. Dar a ridică exem- 

plul şi intimidarea ca principiu de bază al sanc- 
țiunei penale este o monstruozitate morală şi ju 

ridică, care nu se poate susține. A se execută spre 

pildă oameni, a se aplică pedeapsa cu moartea unor 

persoane, numai ca să fie exemplu şi deși sunt 

nevinovaţi, nu se poate concepe într'o societate 
cu conştiinţă civilizată. Exemplul, ori cât de util 

ar fi societăţei, poate să folosească într'o sancţiune 
penală, numai întru atât întru cât sancţiunea este 

justificată; căci nu ideia de utilitate explică în



    

DREPTUL POZITIV BAT 

ultimă analiză dreptul, precum am arătat. Prima 
idee, pe care trebue să se întemeeze sancţiunea, 

este ideia de justiţie şi apoi aceea, de exemplu. 

Ideia de justiţie cere astfel ca sancţiunea să se 

întemeeze pe o expiațiune morală a vinovatului. 
Această. concepţiune raţională şi logică a fost 

presimțită, în progresul istoric, de societăţile ci- 

vilizate, pentrucă observăm, că, pe măsură ce civi- 
lizaţia se desvoltă, atrocitatea pedepselor primi- 
tive se reduce. Cunoaştem grozăvia pedepselor, cari 

se aplicau mai înainte vreme; faţă de pedepsele 

de astăzi, nu putem să nu rămânem minunaţi de 
marele progres, pe care conştiinţa juridică şi mo- 

rală a, omenirei l-a înfăptuit în această privinţă. 
Directiva, acestui progres stă înti”o măsurare, cât 

mai exactă a pravităţei pedepsei faţă cu situaţia 

morală, ca. o expiajiune. 

Şcoala. pozitivistă care pune ca principiu, că 

singura metodă este numai observarea faptelor, 
sa manifestat în dreptul penal, sub numele de 

şcoala italiană a protecţiunei sociale *). Ea susţine că 

pedeapsa nu este justificată, de cât atunci când 

duce la o protecţiunea-societăţei: ea se întemeiază 

pe ideia, de utilitate socială şi pumai pe ea. Dar o 

asemenea concepţie ar justifică, dacă este dusă 

până la, ultima ei consecinţă, tocmai cazul mon- 

  

1) Beccaria, Tractat despre delicte şi pedepse; Enrico 

Ferri, Sociologie erimineile, tr. fr. 1893; Garofalo, ete. Aci 

trebue cttat şi Cesare Lombroso, cu teoria sa antropologică 

deterministă, în I/uomo delinguente, ed. II, 1876.
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struos al unei pedepse date cu conștiință unui ne- 
vinovat şi ca atare principiul ei este greşit. Este 

evident că, protecţiunea, socială, urmează din fap- 

tul aplicărei justiţiei şi astfel interesul general 

este satisfăcut, dar o asemenea ideie nu poate sta 
la baza dreptului, nici a sancţiunei: nu putem găsi 
de cât ideia:de justiție aplicată în fiecare caz în 

parle. 

Totuși şcoala pozitivistă are un mare merit, 

că a început studii largi asupra cauzelor crimelor, 
fie din punct de vedere sociologic, fie din punct 
de vedere biologic, Lombroso, de pildă, încearcă 

să arate care sunt caracteristicele criminalului năs- 
cut. Numita şcoală a. provocat ceeace se numește îi 

genere sociologia şi statistica penală, care sunt 

foarte interesante. Ele pot duce la concluziuni prac= 

tice, căci se pot luă măsuri de prevedere, care să 
atenueze frequenţa infracţiunilor până la un oare 

care punct. Dar aceste ştiinţe nu sunt drept; sunt 

studii sociologice ajutătoare ale ştiinţei juridice 

propriu zise. 

In sfârşit această școală studiază modul de pe- 

depsire, organizarea penitenciară, ceea-ce de ase- 

menea este foarte interesant, 

Dela ideia protecţiunei sociale, s'a alunecat în 

fine şi la ideia protecțiunei individuale a imfrac- 
torului. Infractorul este un individ anormal, care 
din această cauză a perdut, calea, dreaptă şi care 
prin urmare trebue înainte de toaţe vindecat. A- 
ceastă concepţiune derivă în linie directă din ideia,
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determinismului universal și în realitate neagă ori 
ce hbertate individuală. Am arătat însă, că drept 
fără libertate nu se poate concepe. Ne aflăm aşă, 
dar în faţa unei lipse de înţelegere a însăşi ideii 

de drept. Nu judecătorul cu ştiinţa dreptului ar 
trebui în această hipoteză să intervină, ci medicul, 

cu ştiinţa lui specială. Se nesocoteşte însăşi esența 

punctului de vedere juridice. | 

În realitate sancţiunea penală, ca orice sancțiune, 

este o idee juridică. În acest sens ea nu se poate 

explică, în ori ce caz, de cât în legătură cu ideia 
de justiţie. Ea presupune astfel libertatea, juridică, 

a agentului, aşă cum am explicat-o în alt loc, şi 

faptul că întreg dreptul se întemeează pe ideia 

morală, 

Din acest punct de vedere trebue astfel con- 

damnată teoria atât de răspândită, dar tot atât de 

periculoasă, a responsabilităţei limitate sub formă 

de semi-responsabilitate *). Sunt oameni anormali, 

cari, după această teorie, nu ar aveă o responsabi- 

litate integrală: pedeapsa trebue prin urmare cal- 

culată după răspunderea pe care o au. 

In realitate cineva ori are o răspundere juridică, 

ori nu are; ori este liber în momentul când a comis 

actul, ori nu este liber. Dacă nu a fost 

liber nu î se poate aplică o pedeapsă. Teoria 

numită face o confuzie între punctul de vedere al 

dreptului, cu libertatea juridică, şi punctul de 

  

1) Dr. Grasset, Demi. fous et demiresponsables.
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vedere al ştiinţelor medicale, cu libertatea psi- 

hologică a cuivă. Aceasta din urmă poate cuferi 

gradaţii, dar cea juridică nu. Teoria jumătăţilor de 

responsabilitate ar pute merge în mod absurd 
până la sferturi sau zecimi de responsabilitate, 

ceeace, evident, nu poate aveă nici un înţeles. 

Este fără îndoială însă, că pentru apli- 

carea, unei pedepse, trebue, precum s'a spus să se 

țină, în consideraţiune toate circumstanţele reale ale 

faptei, analizându-se eu o amănunțime ştiinţifică 
cât se va puteă mai mare intenţiunea agentului. 
O infracţiune şi deci o pedeapsă trebue întot- 

deauna să varieze cu aceste circumstanţe de fapt, 
Astfel este sigur, că pentru o aceiași faptă se pot 
da pedepse deosebite, după împrejurările indivi- 
duale, şi astfel se obţin rezultatele practice, pe cari 

le cere teoria semi-responsabilităței, fără a se a- 

doptă principiul ei ca o normă de drept, ceeace nu 
ar aveă înţeles. Ne aflăm numai în faţa necesită- 
ței aşă zisei individualizări a pedepsei, şi astfel 

întreg fundamentul moral al dreptului penal, aşă 

cum le-am explicat, rămâme neatins.



  

C. INSTITUȚIUNEA JURIDICĂ 

Am văzut în ce consistă dreptul pozitiv; 

am studiat isvoardle lui, precum şi sancţiu- 

nea, juridică: al treilea element al dreptului pozi- 

tiv, care trebue studiat, este însuşi conţinutul său. 

este ceeace se cheamă instituţiunea juridică. 

“roate normele consacrate de dreptul pozitiv sunt 

„instituite“ şi prin aceasta, întrun sens foarte 

larg al cuvântului, se poate spune că sunt institu- 

ţiuni. Ele cuprind întregul material consacrat; de 

isvoarele de drept şi prevăzute câte odată cu sanc- 

țiune juridică. 

Dar de obiceiu cuvântului „instituţiune“* i se re- 

„ervă unui alt înţeles. Proprietatea este o insti- 

tuțiune de drept. Succesiunea, familia de aseme- 

nea. Tot astfel statul. Instituţiunile publice şi 

de utilitate publică, pe care le studiem în dreptul 

public, de asemenea. In ce consistă acest înţeles? 

Am arătat, cum conştiinţa juridică, fie cea re- 

flectată a jurisconsulților, fie chiar a societăţilor, 

se înalță cu încetul dela acte ale persoanelor, cară 

se apreciază ca drepte sau nedrepte, la, noțiuni 

generale. Aceste noţiuni generale se cristalizează
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apoi prin elaborarea juridică *) întâi în principii şi 

în urmă în ceeace am numit construcțiuni juridice. 

Prin acestea gândirea juridică se înalță spre ab- 

stracţiuni, pornind mai întâi dela puncte de vedere 
deosebite ale uneia şi aceleiaşi fapte şi adunând pe. 

urmă laolaltă elementele de cunoștință astfel ob- 

ținute, spre a se degajă prin abstracţiune noţiuni 

generale. 

Construcţiunea juridică a principiilor repre- 
zentă, ultima expresiune a abstracţiunei rafinate. 

Dreptul, odată ajuns la această treaptă, simte însă 
nevoia să-și îndrepte din nou privirea spre concret 
şi să aplice rezultatele astfel obţinute fiecărui 

fapt sau grupare mai importantă de fapte, pe care 

le constatăm în viaţa socială de fiecare zi. Dreptul 

încearcă astfel să coordoneze laolaltă toate re- 

zultatele obţinute prin construoţiuni abstracte, 

care se aplică unui acelaş fapt sau unei grupări 

de fapte sociale. 

Iată de ex. succesiunea; ea reprezentă unul şi 
acelaș fapt sau grup de fapte, care se repetă; 

moartea unei persoane fizice duce la rezultate mai 
mult sau mai puţin similare îm toate cazurile. A- 
naliza, acestui fapt social. se poate face în drept 
din mai multe puncte, de vedere; rezultatele 

cari se obţin astfel prin abstracţiune sunt legi 
ae 5 distincte, principii, care au pierdut 

ntactul cu concretul; deşi sunt adevă- 
Ta 

1) UI-AI-Aca-a.
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rate, căci au pornit dela concret, rămân de sine 

stătătoare într'o formă abstractă. Prin instituţiuni 

raționamentul juridic se întoarce spre cazurile con- 

crete, spre a constată, cum se aplică principiile şi 

construcțiile, se face o sistemă din toate regulile 

abstracte cari se adaptează la o serie similară de 

fapte concrete. | 
Yamilia de asemenea, este un fenomen social. 

Ei bine, dacă luăm toate regulele, cari se aplică 

ei şi cari au fost dela început degajate, fiecare de 

sine stătătoare, în capitole deosebite de studiu, și 

dacă le aplicăm toate acestei fapte sociale, obţinem 

ceeace se numește cornplexul instituţiei juridice a 

faroiliei. 

Operaţiunea este extraordinar de interesantă - 

de făcut, pentrucă în acest caz rezultatele se veri- 

fică unele pe altele, se adaptează între ele, se coor- 

donează şi se generalizează ulterior din nou sub 

forma unei instituţiuni juridice bine construite. 

Dacă observăm de ex. în dreptul civil toate: 

regulile referitoare la familie, aflăm 'foarte multe 

studiate la proprietate, altele la succesiuni, altele 

la obligaţii, ete. Stiinţa trebue să le strângă, însă 

întrun tot sistematic, în aşă ful în cât să se re- 

ducă la o concepţiune naturală şi unitară. De obi- 

ceiu, prezentarea materiilor la Universităţi se face 

în mod empiric, din necesităţi pedagogice. Prelu- 

crarea, ştiinţifică a unei instituţiuni, În felul ace- 
sta, este o operaţiune grea întreprinsă de Juris: 

consulţi.
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Tot asemenea cu proprietatea. 
Tot asemenea cu statul, unde sa încercat în- 

tr'adevăr şi se încearcă de atâta vreme, o sistema- 

tizare a instituţiunii, o sistematizare a tuturor re- 

gulelor ei. 

Instituţiunea, aşă dar reprezentă o întoarcere 

spre concret, dela. o concepţie abstractă, ea repre- 

zentă ulţimul rezultat a] ştiinţei juridice, 

„Dacă judecarea unei speţe particulaze'i, scrie 
Savigny *), nu are de cât o natură restrânsă şi su- 

„bordonată, dacă ea găseşte rădăcina sa vie şi pu- 

„terea sa de convingere în aprecierea raportului de 

„drept. regula de drept şi legea care o exprimă au 

»0 bază mai adâncă, anume în instituții, a căror na- 

„tură organică se arată în uniunea vie a părților 

„lor costitutive şi iă desvoltările lor succesive. Ast- 

„fel, dacă nu voim să ne mărginim numai la ma- 

„nifestările externe, ci voim să pătrundem esenţa, 
„lucrurilor, recunoaştem, că fiecare element al ra- 
„portului de drept are o instituţie care-l domină Şi-i 
„serveşte de tip, întocmai cum fie care judecată e 

„dominată de o regulă. Un examen atent ne arată, 

„că toate instituţiile de drept formează un vast 
„Sistem şi că singură armonia acestui sistem, în 

„care se reproduce natura, lor organică, ne face să-l 
„înțelegem în mod desăvârşit. Dar, ori cât; de mare 
„e distanţa, dintre un raport individual de drept și 

  

DD Se 1885 sol pe rate de droit romain, trad. Guenoux, ed. 2 
Pg.
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„complexul unitar al dreptului pozitiv al unei na- 

„fini, nu e o altă deosebire de cât numai de grad 

„şi procedeul prin care spiritul ajunge a le cunoaşte 

„este întocmai. acelaş”. 

Jhering, desvoltând aceste idei, aduce noui pre- 

ciziuni *): „Să intrăm mai adânc în examenul struc- 

„turei organismului juridic. Regulile de drept se 

„scot pe cale de abstracţie din examinarea relaţiu- 

„nilor vieţei; ele sunt făcute ca să le exprime și să 

„le fixeze natura, intimă. Trebue adeseori concur- 

„sul mai mutor regule de acest fel spre a stabili 

„formau juridică a unei singure relaţiuni de viața 

„reală; ele găsesc atunci, în: acest scop comun, 

„punctul lor de reuniune; ele îl îmbracă, întocmai 

„cum muşchii îmbracă oasele. Relajiunea vieţei, 

„astfel tradusă în formă juridică, poate fi la rân- 

„dul său întrun raport de dependenţă cu altă re- 

„laţiune, cu care e conexă. In felul acesta, diver- 

„sele raporturi juridice ale vieţei, cari, ca atare, 

„pot fi obiectul unui examen separat, se reunesc 

„în jurul câtorva mari unităţi sistematice: înstitu- 

„iunile juridice, cari, pentru a întrebuinţă un 

„limbagiu figurat, veprezentă, osăturei dreptului, 

„de care se leagă toată, substanţa sa, compusă din 

„regulele de drepti. Apoi, în altă parte”), Jhering 

adaugă: „Instituţiunea de drept nu e numai o reu- 

„niune de dispoziţiuni juridice izolate privitoare 

  

D Jhewing, op. cât vol. LIL; P& 52. 

3 Tenis, Brit "du droit romain, trad. Meulenaere, vol. 

I, pg. 36 ets.
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„la un singur şi acelaş raport; ea, este în mod 
„esenţial deosebită de aceste raporturi. Dispoziţiu- 
„nile de drept sunt masse de materii, de idei, cari 
„nu au decât o existenţă substanțială; instituţiu- 
„Dile juridice, din contră, sunţ existențe, îndivi- 
„dualități logice, adică fiinţe juridice, pe care le 
„Cconservăm şi le însufleţim prin ideia unei exis- 
„tenţe şi unei vieţi individuale. Ele nasc, mor, lu- 
„erează, intră în conflict unele cu altele; ele au 
„Misiunile şi scopurile lor; spre a şi le realiză, ele 
„au forţele şi calităţile lor particulare”, 

De aceea, când vorbim de teoria obligaţiunilor, 
nu zicem că este o instituţiune, ci că este o teorie, 
o construcţiune juridică, pe când vorbind de fa- 
milie, de proprietate, de stat, zicem, că sunt insti- 
tuţiuni. Instituţiunie este şi mijlocul de a. valori- 
fică un drept, pentrucă această acțiune de valori 
ficare este, de asemenea, un fenomen social, împre- 
jurul căruia se cristalizează multiple regule de 

"drept, ” 
Unul din autorii francezi contemporani, Mau- 

rice Hauriou, cu o mare înţelegere și cu o putere 
de analiză extraordinară, a încercat; să facă o teo- 
vie a instituţiunilor ?). 

  

DM. Hauriou, Principes de droit public, partea ÎI; M. Hauriou, Precis de droit constitutionnel, ed. 2, pg. 71 ets. şi 
Pg. 618 et s. 

In Za cit moderne et les transformations du droit (1925) sub titlul La thorie de binstituiion et de la fondation (Essai de vilalisme social), Hauriou face o expunere sintetică, „O in- 
stituţie“, zice dealtfel, „este o idee a unei opere sau al unei între-
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EI observă, că există două feluri de institu- 
iuni: instituţiuni moarte şi instituţiuni vii. Pro- 
prietatea este o instituțiune moartă; ea nu este ac- 
tivă prin ea însăși. Asupra ei poartă activitatea 
persoanelor, fie că este vorba de persoane fizice, 
fie pur juridice. Şi asttel Hauriou ajunge să: facă 
o teorie a, instituţiunei, în care rolul cel mai de 
seamă îl joacă ceeace numește instituţiunea vie, 

  

„Prinderi, care se realizează, şi durează juridiceşte întrun „mediu social; pentru realizarea acestei idei, se organizează; „0 putere care-i procură organe; pe de altă parte, între mem- „brii grupului social interesaţi Ja realizarea, ideii, se produe „manifestațiuni de comuniune îndreptate de organele puterei „Şi regulate prin anume proceduri. Există două tipuri de „instituţiuni, unele cari se personifică, altele cari nu se per- „sonifică. In primele, cari formează categoria, instituțiunilor- „Persoane sau a corpurilor constituite (State, asociaţiuni, sin- „dicate, ete.), puterea organizată şi manifestaţiunile de comu- „niune ale membrilor grupului se interiorizează în cadrul „ideii operei; după ce a fost obiectul instituţiei corporative, „ideia devine subiectul persoanei morale care se degajază în „corpul constituit. In instituţiunile din a doua categorie, care „se pot numi “nstituțiuni-lucruri, elementul puterii organi- „zate şi manifestațiunile de comuniune ale membrilor gru- „Pului nu se înteriorizează în cadrul ideii opersi; ele există, „totuşi în mediul social, dar rămân exterioare ideii; regula „de drept stabilită socialmente e o instituție din tipul al „doilea; ea este o instituţie, căci, ca idee, ea se propagă și 
„trăeşte în mediul social, dar ea nu produce o corporație care 
„să-i fie proprie; ea trăește în mediul social, de exemplu în „Stat, împrumutând dela acesta puterea de sancțiune și pro- „fitând de manifestaţiunile de comuniune care :e produc în „el. Instituţiunile nasc, trăese și mor Juridicește; ele nase „Prin operaţiuni de fundaţiune, cari le dau baza lor Juridică; „ele trăesc o viaţă în acelaş timp și obiectivă şi subiectivă „Prin mijlocul unor operațiuni juridice repetate şi de altfel „legate prin proceduri; în fine ele mor prin operațiuni juridice „de disoluţiune sau de abrogaţiune. Astfel ele durează din „punctul de vedere juridie şi lanţul lor solid întâlnește țesutul „mai uşor al relațiunilor juridice trecătoare“.



558 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

persoana. “Toate celelalte elemente ale dreptului, 

sunt numai mijloace de realizare. Sursa activită- 
ţei juridice, isvorul ei, pârghia întregului progres 
în evoluţia, istorică, sunt persoanele şi în deosebi 
corporaţiile, Zicem în deosebi corporaţiile, pentru- 
că ele reprezentă grupul, organizat  juridiceşte, 
care culminează în corporaţia corporațiilor, statul, 
şi acesta este expresiunea totală a societăţei, în tot 

complexul ei. Individul din contră înseamnă foarte 
puţin, în evoluţia istorică, faţă de puterea de ac- 
țiune a corporațiilor astfel organizate. Corpora- 
ţia, așă dar, este instituţia centrală, motoare, a în- 
tregului progres juridic, şi în genere, al evoluţiei 
juridice. 

Cum se constitue ea? Voința, ei nu este de cât 
rar la baza înstituirei ei şi, deci, personalitatea 
juridică a ei este un rezultat al evoluţiei şi nu 
stă la începutul evoluţiei. Să luăm, de ex., modul 
cum se formează statele și instituţiile mari de 
drept public. La început apare o luptă de forţe 
antagoniste. Se ajunge, cu încetul la echilibrarea 
lor organică. Când această echilibrare s'a rea- 
lizat în mod sistematic, s'a, organizat şi se mani- 
festă, în mod eficace, prin organe proprii, atunci 
am ajuns la, ceeace se numeşte personalitate, Dar 
personificarea corporaţiunilor este un rezultat al 
unei lungi evoluţiuni în genere, care consistă din-. 
irun joc de forţe sociale. Se stabileşte. astfel în 
năuntrul personalităţei însăşi o anumită reglemen- 

tare, care se numește reglementarea corporativă,
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Tot ceeace numim noi drept pozitiv nu este 

altcevă, după Hauriou, de cât reglementarea, cor- 

porativă internă a corporației supreme, care le cu- 

prinde pe toate celelalte, a statului. 

Instituţiunile, sistematizându-se prin coordonare 

şi- subordonare între ele, sunt astfel o realitate 

a dreptului; ele constituese materialul practic şi 

real al dreptului pozitiv în viaţa socială.



III. LEGIFERAREA 

In desvoltările precedente, studiind marele ca- 
pitol al realităței juridice, am văzut în primul 

rând în ce consistă relațiunea juridică, cu toate 

elementele sale, în al doilea rând am studiat, ca 

realitate juridică, dreptul pozitiv. A treia realitate 
juridică s'ar putea consideră operaţiunea de legi- 

ferare. ” 
Legiferarea este un fenomen juridic? În sensul 

obicinuit al dreptului, întru câţ studiază regulele 

dreptului pozitiv, evident că nu este. Dar dacă ne 
înălțăm peste dreptul pozitiv, care este numai una 

din realităţile juridice, după cum s'a arătat, este 
natural să socotim ca realitate juridică şi legife- 
rarea. 

Lepgiferarea constitue astfel o realitate juridică, 
un fenomen juridic, care se deosebește atât de ceea- 
ce am numit relaţiune juridică, cât şi de ceeace 
am descris sub numele de drept pozitiv. 

Dreptul pozitiv formulează relaţiunile juridice 

preexistente şi conţinutul acestei operaţiuni, adică 

regulele astfel formulate, îl constituesc. Opera- 

(iunea, prin care regulele preexistente se trans- 

formă în reguli de drept pozitiv poate, în înţeles 
larg, să ia numele de legiferare.
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Zicem în înţeles larg, pentrucă din studiul sur- 

selor formale de drept sa constatat, că dreptul po- 

zitiv, nu-şi are isvorul numai în lege. 

Operaţiunea, prin care şi cutuma, precum. face 

și legea şi jurisprudenţa şi doctrina, acplo unde este 

sursă formală de drept, transformă regule exis- 

tente sub ori ce formă în regule de drept pozitiv, 

este de sigur o operaţiune care interesează dreptul, 

este un fenomen juridic, Astfel, legiferarea, în 

acest înţeles larg, este operaţiunea prin care regula 

de drept, aşă cum se constată și cum o concepe 

mintea noastră faţă de o situaţie de fapt dată în 

societate, se transtormă în regulă de drept pozitiv. 

Este interesant de constatat, că fiecare din 1s- 

voarele formale formulează idei generale (norme). 

Pentru lege aceasta e evident şi de aceea în spe- 

cial despre ea se spune că e prin esenţă generală. 

Cutuma constitue la fel prin analiza juridică a 

precgdentelon, adică (prin despicarea relalţiunilor 

juridice individuale cuprinse în fiecare precedent, 

norme cutumiare, care, evident, sunt generale. De 

asemenea, doctrina, chiar atunci când se pronunţă 
şi cu ea şi jurisprudenţa, nu 

asupra unei speţe, 
: 

a 0 Noțlune 

se poate pronunţă fără a face apel | 

generală, fără, a legă speța dată cu altele. Prin 

urmare întreg cuprinsul dreptului pozitiv e format 

din norme, din noţiuni generale. 

Legiterarea. va Îi aşă dar operaţiunea prin care 

aceste norme se constitue. Ea nu va puleă porni 

de cât dela speţe concrete; le va analiză, precum 

Doza Oe uana Tiniversitară, — VII — 36
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sa arătat, lămurind cât mai adânc posibil situa- 
țiunile de fapt care le corespund; va recunoaște 

toate relaţiunile juridice, pe care fiecare din spe- 
ţele astfel analizate le comportă; va desprinde ast- 
fel reguli generale comune unei serii cât mai 

mari de speţe, punând în lumină uneori şi virtia- 

lităţile latente ale normelor astfel constituite; va 

confruntă în fine, cu sau fără conştiinţă, normele 

astfel degajate, cu cele care s'au degajat în acelaș 
fel, în trecut, constituind conştiinţa juridică a s0- 

cietăţei respective. În felul acesta se obţine formu- 

larea, unor reguli generale (norme) noui. Acestea 

în cele din urmă se consacră, adică se recunosc în 

mod oficial de stat a fi regulele, care trebue aph- 

cate. 

Aceasta, nu însemnează, că ele nu pot fi apli- 
cate în altfel de cât după cuprinsul lor. Chiar şi 

“instanțele judecătorești, special constituite pentru 
o cât mai strictă aplicare a lor, nu pot dă în 
privinţa aceasta garanţii absolute. Aceste instanţe 

sunt într'adevăr constituite într'o hierarhie în care 
cele mai înalte le controlează pe cele de sub ele. 
Dar cea mai înaltă instanţă nu mai are de cine să 

fie controlată: garanţia stă ' numai în conștiința 
persoanelor care o compun, lar dacă, cum sa în- 

tâmplaț uneori în istorie, ciar hotăririle acestei 
ultime instanţe judecătorești sunţ supuse unui con- 
trol şi anume controlului parlamentului sau al vo- 
tului poporului, atunci se ajunge la, acelaş rezultat: 
atât numai că se înlocueşte conştiinţa membrilor



  

LEGIFERAREA 363 

unui organ, care prezentă toate garanţiile posibile 

ale unei aplicaţiuni juridice, cu conştiinţa membri- 
lor unor alte organe. 

Este astfel interesant de observat, că legifera- 

rea, în realitate dă o consacrare numai teoretică 

unei serii de norme de drept; pozitiv, care servese 

de sigur într'o foarte largă măsură ca directive 

în constituirea dreptului viu de toate zilele, dar 
că acesta din urmă, adică dreptul pozitiv, stă nu- 
mai în aplicarea, zilnică. Această aplicare se pre- 

zentă sub forma de speţe concrete, dar din ele se 

pot degajă norme generale care sunt adevăratele 

norme ale dreptului pozitiv al unei ţări. 
In deosebi atunci când e vorba de o legiferare 

în sistemul nostru al legilor scrise, prima problemă 
care se pune este de a şti dacă este complet şi dacă 

este drept dreptul pozitiv. Aceasta. este întrebarea, 

pe care şi-o pun legiuitorii. Dacă dreptul pozitiv 

nu este suficient, trebue să vină o nouă lege, care 

să repulamenteze relaţiunea socială, în aşă fel în 

cât să satisfacă idealul de justiţie al societăţei 

respective ”). - | 
Odată ce această; constatare se face, odată ce se 

dă soluţiunea acestei probleme, se face o a doua 
operaţiune: formularea ideilor de drept, „Spre a 

putea intră, în exerciţiul practic al administraţiu- 
nei justiţiei, cum trebue formulat cu alte cuvinte 

an principiu ca să devină propriu zis drept pozitiv 

1) R. Stammler, Die Lehre von dem richtigen  Rechte 

(1900). |
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realizabil şi just. Aceasta. a doua operaţiune se 

numeşte technică juridică şi în special technică 

legislativă. 

Am văzut, când am vorbit despre cutume, mij- 

loacele prin care ele se crează. am văzut “modul 

cum ele consacră regule *). Aceste regule formulate 

de cutume corespund unor situaţiuni reale sociale 

şi juridice preexistente, după cum am văzut în stu- 

diul pe care l-am făcut despre sursele formale de 

drept. 

Când e vorba de interpretări juridice prin Ju- 

visprudenţă, am văzut, că ele iau situaţiuni juri- 

dice preexistente, corespunzând unor situațiuni so- 

ciale, le compară cu situaţiunile noui care sunt 

supuse aprecierei instanţelor şi scot astfel conclu- 

ziuni. Jurisprudenţa așă dar, ca şi cutuma, se în- 

temeiază pe fapte şi date sociale preexistente, pe 

reguli cari se deduc din aceste date sociale şi se 
aplică altora noui, 

In legiferarea scrisă, cum este la noi, operaţiu- 
nea aceasta este cevă mai complexă, pentrucă îm- 

bină aceste metode ale cutumelor şi ale jurispru- 

denţelor, cu metodele doctrinei, care sunt metode 

raționale. Căci doctrina, mai mult decât jurispru- 

denţa şi cutuma nu se mulţumeşte numai să con- 

state situațiuni precedente, ci caută să le com- 
pare faţă de un ideal de progres şi să scoată pe 

A — 

î) II-II-A-1-a,
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de altă parte din fiecare regulă de drept, adevă- 

rurile implicite şi raţionale cuprinse în ea. 
Operaţiunea. legiferărei, aşă cum se face în 

Parlament şi în genere da autoritatea care are 

această, cădere, îmbină aceste două metode: ea con- 

stată existența. situaţiunilor sociale în momentul 

când se lepiferează, — şi aceasta este o operaţiune 

de o complexitate foarte mare, ea presupune o 

ştiinţă foarte întinsă; a sociologiei, a istoriei, a tu- 

turor ştiinţelor sociale şi împrejurărilor de fapt 

ale societăţei respective, — şi, după ce această con-. 

statare de fapt s'a făcut, legislatorul caută să-şi 

dea seama, care este idealul juridic care trebue să 

se aplice acestor situaţiuni de fapt, lăsându-se in- 

spirat totdeauna cu voe sau fără voe în această, 

din urmă operaţiune de conștiința juridică a so- 

cietăței respective. 

In felul acesta legislatorul ajunge să formuleze 

câtevă, deziderate cari trebue să fie rezultatul unei 

elaborări pur ştiinţifice. De aceea nu e operă mai 

area de cât aceea de legiuitor, deşi în organizarea 

democratică ori cine poate să fie în fapt legiuitor. 

Această primă operaţie ajunge astfel la date ştiin- 

țifice, după cum le numeşte Gâny, când analizează 

metodele dreptului *). 

Odată ajuns la un rezultat pe această cale, le- 

piuitorul caută să-l înfăptuiască în regulele de 

drept pozitiv, pe care le formulează. Aceasta a 

doua operaţiune este de asemenea foarte compli- 

PR a 

1) Science et technigue, vol. I.
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cată, pentrucă legislatorul trebue să ţină seamă 
de toate împrejurările de fapt, pentru ca ideile 

la care a ajuns prin elaborare științifică, să se 

poate realiză în mod practic. 

Un exemplu caracteristic, pe care l-am mai dat, 
este acela, cu instituţia majorităţei. Rezultatul știin- 

țifie, la care observaţiunea legislatorului a ajuns, 

este că până la o anumită vârstă copilul nu are 
raţiunea deplină şi deci nu trebue să fie socotit 

capabil. Acesta este rezultatul ştiinţific al ob- 

servațiunilor făcute în practică. Legiuitorul se gân- 
deşte însă, când e vorba să transpună aceste idei 

în texte de lege, că ar fi foarte primejdios pentru 
siguranţa oamenilor să se lase în fiecare caz în 

parte la aprecierea instanţelor constatarea dacă fie- 
care individ a ajuns sau nn la majoritate. Pentau 
a se evită această nesiguranţă, de fapt se institue 
principiul general că se va consideră major tot 
omul care a atins vârsta de 21 ani împliniţi. Este 
evident că ne aflăm în faţa unei ştirbiri a prin- 
cipiului, pentrucă nu e sigur că, cel ce are 21 ani, 
trebue să aibe totdeauna o minte matură, şi nici că 
acel cu vârsta mai mică de 21 ani vor fi totdeauna 
încă neformaţi. Necesitatea practică însă a în pins 
pe legislator la această alterare a constatărei ştiin- 
țifice; pentru a o atenuă, el a instituit; apoi eman- 
cinazea, iii punerea sub consiliul judiciar, 

e cât institnţiuni anexe la, aceea a majorităţei, ca o încer â care de a cât mai mulţ, _& o pune la punct
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Legiuitorul procedează întotdeauna așă, pentru- 

că necesităţile practice sunt altele decât rezultatele 

ştiinţifice ideale la care elaborarea ştiinţifică 

duce. De aceea aceste rezultate, când ss transpun 

pe planul practicei, apar alterate, trecute ca prin- 

tr'un fel de pat al lui Procust. 

In felul acesta technica juridică, apare ca o ope- 

rațiune care 'la prima vedere se arată ilogică. De 

aceea dreptul cuprinde în acest sens un element 

întins, care se arată în aparență irațional. Regula 

de drept pozitiv trecută prin prisma technicei, nici 

odată întradevăr nu corespunde întocmai idealului. 

juridie, din care îşi are isvorul. 

Dacă observăm însă mai de aproape, aceste re- 

guli technice, au îsvorul în necesităţile de fapt, 

cum e aceea a siguranţei în cazul pe care lam 

citat, necesităţi de fapt, cari ar face ca soluţiunile 

dreptului pozitiv să ducă la nedreptăţi dacă nu at 

fi luate în considerațiune. Este fals, aşă dar a se 

consideră technica juridică drept ilogică; lucrează 

şi ea cu date raţionale obicinuite, numai că datele 

concrete pe care se sprijină sunt altele de cât cele 

obicinmite: ea urmărește numai realizări practice. 

O normă juridică cu caracter technic, ori cât ar pă- 

reă că ştirbeşte anume principii teoretice, este aşă 

de puţin ilogică pe cât este o cale ferată care spre 

a eviță un munte faceo curbă în loc de a merge 

în linie dreaptă *). 

  

1) Gâng, Science ei tecknique, vol. IIl
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Primul instrument al teohnicei juridice este în- 

săși legea; se poate spune că mijloace de technică 

juridică sunt şi cutuma, jurisprudenţa şi doctrina ca 

surse formale de drept. 

Metodele legiferărei sunt destul de delicate. 

Sunt o serie de reguli pe care de obiceiu, legisla- 

torii, mai ales la noi, nici nu le posedă în amă- 

nunţime. Ele de altfel au fost relativ puţin stu- 

diate de jurişti; au început însă a fi puse în lu- 

mină prin diferite lucrări recente referitoare, la 

interpretarea dreptului, cum este aceea a lui Geny, 

de care am vorbit, în „Le centenaire du Code Na- 

polon“. Aceste reguli trebue respectate în ope- 

raţiunea legiferărei. Altfel se ajunge la rezultate 

riscate, de multe ori nedrepte, în ori ce caz anti- 

juridice. Le-am schiţat când am arătat ce este 

legea. scrisă. 

Ca o consecinţă, legiferarea este o operaţiune 

activă, spre deosebirea de relaţiunea de drept şi 

regula de drept pozitiv, cari sunt realități pasive. 

Legiferarea se întemeiază în ultimă analiză pe ob- 

servarea relațiunilor sociale de fapt pe de o parte 

şi aplicarea idealului de justiţie al societăţei res- 
pective la, aceste relaţiuni de fapt pe de altă parte. 

Ajungem astfel în studiul acestei realităţi juridice 

la aceleaşi rezultate, la care am ajuns, atunci când 
am studiat toate celelalte realităţi juridice. 
aride a legiferarea este pur şi simplu un act 

, pus numai în lumină aci câtevă din 
caracterele ei originale.



  

IV. CE ESTE DREPTUL 

După ce am studiat; toate realităţile juridice, 

e momentul să ajungem la întrebarea, a cărei so- 

luţiune am schițat-o dela început, dar care trebue 

să încoroneze toate consideraţiunile noastre, aceea 

- de a şti ce este dreptul şi ce relaţiuni are cu cele- 

lalte discipline învecinate: întâiu eu morala, al 

doilea cu buna cuviință, al treilea eu preceptele 

religioase și al patrulea cu regulele technice în ge- 

neral. 

1. Morala şi dreptul. Asemănări 

şi deosebiri 1) 

Grupul moralei şi al dreptului se prezentă ca un 

tot. Cugetătorii câri au analizat problema. reali- 

tăţei. juridice, ajung să pună realitatea morală, și 

cea juridică, laolaltă, se pot numi realităţi etico-ju- 

ridice şi întrun sens larg, realităţi moraie, 

distingându-le printr'aceasta de toate celelalte rea- 

lităţi. In felul acesta dreptul şi morala sunt ară- 

tate ca făcând parle dintr'un acelaş grup de dis- 

D U-L.
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cipline, indicându-se printr'aceasta o strânsă co- 

nexiune între cele două realităţi pe care le repre- 

zentă. 

Intradevăr, există elemente comune, esenţiale, 

între drept şi morală. Din lămuririle pe care le-am 
dat, putem deduce uşor aceste elemente co- 

mune. - 
Mai întâiu atât, regulele de drept, cât și regu- 

lele de morală, sunt reguli normative logice în 

sensul pe care lam explicat. Am datoria, să fiu 

bun cu alţii, este o regulă morală; am datoria de 
a restitui o sumă de bani la scadenţă, este o regulă 

juridică. Şi una şi alta este de aceeaşi natură, în sen- 

sul că relaţiunea juridică cuprinde un element nor- 

mativ, cu caracter logic raţional, care se aplică u- 

nei realități de fapt. Dacă. nu ar fi o realitate de fapt, 

căreia să i se aplice regula, ea nu ar aveă nici un 
sens și nici nu sar puteă concepe, Atât în drept 

cât și în morală aprecierea care se aplică realită- 

ței de fapt, este o apreciere rațională, de altă na. 

tură de cât o simplă constatare. Această apreciere 

raţională cuprinde anume ideia de obligaţiune, care 
se manifestă foarte puternic în drept, unde vorbim 
mereu de obligaţiuni și unde ele stau la baza în- 

tregei construcţiuni a dreptului, dar există la fel 
şi în morală. Aceiaşi idee fundamentală de obli- 
gațiune stă la baza atât a regulei de morală cât 
ŞI a regulei de drept. 

In materie juridică unei obligaţiuni îi cores- 
punde un drept. In materie morală mulţi autori
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au contestat aceasta. Inţelegem însă uşor, că, acea- 
stă pretenţiune e greşită *). 

Este adevărat, că nu am nici un drept la bu- 
nătatea semenului meu din punct de vedere ju- 

ridic; dar moralmente de sigur că am acest drept, 
întocmai cum el are obligaţia să fie bun cu mine. 

Nici nu putem concepe ideia de obligaţiune, fără 
a concepe îndată corelativul său, dreptul respectiv. 

Ceeace a făcut să se creadă, că în materie de 

drept, spre deosebire de morală, avem de a face 

cu drepturi, pe când în materie morală avem a- 

face numai cu obligaţiuni, este confuziunea care 
s'a făcut între cele două domenii. Când s'a spus, 

că în morală nu există drepturi, s'a înțeles că nu 
există drepturi în sensul juridic şi aceasta e evi- 

dent; dar dacă există obligaţiuni, nu putem să nu 

concepem, că ar există și drepturi, numai că sunt 

cu acelaş caracter ca acela al obligaţiunei -resper- 

tive, adică pur morale. Tot asemenea în drept se 

face o afirmaţiune greşită, când se spune că avem 

aface numai cu drepturi, pentrucă ştim că nu există 

în materie juridică drept fără obligația corespon- 

dentă; vorbim chiar mereu în drept de obliga- 

țiuni. Prin urmare ideia de obligaţiune cu corela- 

_tivul sau dreptul şi împreună cu toate ideile im- 

plicit cuprinse în această idee raţională, aşă cum 

am arătat în desvoltările precedente, ideia de li- 

bertate, de egalitate a oamenilor, ideia de justiţie 

T) III-I-D-9.



572 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

şi perfecţiune morală, toate stau la fel la baza 

dreptului şi a moralei, | 
Ideia, de obligaţiune astfel înţeleasă este numai 

o pură idee formală. In materie de drept ca şi în 
morală ideia de obligaţiune este o simplă formă 

care se aplică unor realităţi sociale, cum ideia de 

pătrat; se aplică unor realităţi sensibile, pe care le 
constatăm cu această formă, — dar ea în sine nu 
are un cuprins real. 

Cuprinsul său este variabil după împrejurări. 
Idealul de. legislaţie reală, atât moral cât şi ju- 
ridic, poate astfel să varieze dela popor la popor, 
dela timp la timp și să nu existe chiar două legis- 
lațiuni care să poată să coineidă între ele. Aceasta 

e adevărat atât din punct de vedere moral, cât şi 
din punet de vedere juridic. 

In sfârșit, ideia de obligaţie este permanentă; 
o concepem în forma aceasta a ei generală mereu 
oceiaşi, fiind fără cuprins; o concepem cu rațiu- 
nea şi ori unde este rațiune omenească se concepe 
la fel. Ea este comună tuturor timpurilor şi lo- 
curilor. In ori care societate s'ar cercetă dreptul 
și morala şi în ori care timp vrem, diferitele drep- 
turi şi obligaţiuni cuprinse în legislaţia morală şi 
juridică sunt întemeiate pe aceiaşi ideie formală de 
obligaţiune. Dacă sălbatecul se simte dator să-și 
omoare părintele, — ceeace este evident că e o re- 
Bulă contrară tuturor regulelor noastre de drept, — 
—————— 

2) 1-1-2,
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el crede că îşi îndeplineşte o datorie *); ideia de 
obligațiune apare deci aci întocmai cum apare în 

regula noastră, care ne recomandă să respectăm via- 

ţa părinţilor noştri. Deşi cuprinsul variază, ideia for- 

mală de obligaţiune este exact aceiaşi, întoemai lă 

fel cum deşi avem pătrate şi cercuri în natură repre- 

zentând obiecte cu totul deosebite unele de altele, 

ideia de pătrat şi de cere rămâne aceeași și are 

aplicațiune la toate aceste realităţi cu totul deose- 

bite, | 

La baza dreptului şi moralei stă astfel acelaş 

fundament, ideia de obligaţiune, în sensul complex 

şi larg în care am desvoltat-o, în tot cursul acestei 

lucrări 2), 

Evoluţiunea, istorică şi instituţiunile de fapt 

dovedesc încă mai mult conexiunea între drept şi 

“morală, căci în drept joacă un rol esenţial imten- 

ţiunea, care este un element moral. O faptă a unui 

om, nu are absolut nici o semnificaţie juridică, 

dacă nu e fapta unei voințe raionale libere, adică 

dacă nu a existat; o intenţiune pentru acest fapt. 

Cu cât dreptul se desvoltă mai mult, cu atât 

elementul moral joacă un rol mai mare în drept. 

şi necesităţile de fapt ale societăţilor respective 

impun aceasta. In materie civilă de -pildă obli- 

gaţiunea morală joacă un rol, în anumite condi- 

ţiuni produce efecte juridice şi rolul acesta cată să 

fie tot mai mare. Daunele morale, pe de altă parte, 

  

1 1-1-3. 
2 Comp.: IV-V-5.



TA . TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

astăzi se recunosc celor păgubiţi. In dreptul penal 
tot mai mult se individualizează pedeapsa, adică 

se adaptează întocmai realităţei morale, intenţiu- 

nei individului, căci altfel simţim îndată că e ne: 

dreaptă. In dreptul public tot mai mult cetăţenii 
unei țări trebue să fie legaţi prin propria lor vo- 
inţă, prin propria lor intențiune, ca, o directivă 

pe care o indică progresul democraţiei. 

In ori ce ramură din drept ne-am îndreptă pri- 
virea, constatăm că, progresul consistă într'o armo- 
nizare 4 dreptului cu morală şi o influențare tot; 
mai puternică a lor, în sensul că ori ce faptă spre 

a aveă un efect juridic, trebue să apară în lumina 
unei realități morale. Ca, dovadă de aceasta stă, şi 
conceptul fundamental al dreptului, că ori ce faptă 

contrară moralei nu produce efecte juridice şi nu 

este ocrotită de drept. 

Asemănarea între drept şi morală este aşă de 
mare, că se poate spune chiar că dreptul nu este 

de cât trunchiul cu ramurile, iar rădăcinele sunt 

morala, pentrucă în întregime dreptul se înteme- 
iază pe ideia morală. Legătura între drept şi mo- 
rală este atât de intensă, că acolo unde legislaţia 

juridică duce din punct de vedere practic la imo- 
ralitate, ceeace se întâmplă destul de frecvent din 
cauza, dificultăţei de fapt a, regulamentărei situa- 
țiunilor juridice, acolo putem fi siguri, că ne a- 
flăm în faţa unei erori juridice, fie legislativă, fie 
de interpretare. De aceea, ori de câte ori în fapt în 
aplicarea. dreptului constatăm o divergență între
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cele două discipline, în loc să tragem coneluziu- 

nea, că cele două discipline sunt deosebite funda- 

mental, cum au tras unii autori, trebue din contră 

să Ajungem la coneluziunea, că ne aflăm în faţa 

unei erori juridice care trebue îndreptată, fie pe 
cale legislativă, fie pe cale judecătorească, dacă 

se mai poate. 
Totuşi, dacă aceasta e directiva progresului, 

dacă e directiva viitorului, îndreptându-ne privi- 

rile spre trecut, constatăm confuziuni care au fost 

fatale între idealul de drept şi cel de morală. 

La început, în înţelegerea primitivă şi puţin sa- 

vantă a societăţilor, dreptul nu eră cenceput limpe- 

de ca cevă deosebit de morală şi de aceea primele le- 

gislaţiuni sunt legislaţiuni morale, religioase şi ju- 

ridice în acelaş timp. Așă apar toate legislațiunile 

primitive şi numai cu încetul, printr'o lungă elabo- 

rare, situaţiunile de fapt au impus neapărat dis- 

tincţiunea, delor două domenii între ele, 

Asttel s'a ajuns la eliminarea preceptelor de ri- 

turi religioase din drept, la eliminarea întregului 

drept canonic care a jucat aşă mare rol, la elimi- 

narea, chiar a, celorlalte precepte de morală reli- 

gioasă. Astfel sa ajuns şi la eliminarea, încetul 

cu încetul a tuturor elementelor pur morale, din 

legislaţia, juridică și astfel s'a evitat reproducerea 

unor calamităţi ca răsboaele religioase, care au fă- 

cut să curgă atâta sânge și care nu au reprezentat 

alteevă de cât o confuziune între domeniul drep-
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tului şi al moralei, cum confuziunea între aceleași 

domenii duce astăzi la atâtea lupte naţionale. 

TPrebue să fie aşă, dar o deosebire esențială, în- 

tre drept şi morală, de oarece confuziunea, acestor 

două domenii a putut; duce la asemenea rezultate. 

Morala, are de obiect regulamentarea, faptelor în- 

terne, intenţiunea, noastră; dreptul are de obiect 

regulamentarea faptelor materiale externe ale noas- 

tre, la. lumina intenţiunilor, ceeace este cu totul 

„altceva. Când regula morală comandă cuiva să 

fie bun, îi comandă o atitudine sufletească, o in- 

tențiune sinceră. Indată ce această intențiune s'a 

manifestat; în afară printr'un fapt în legătură cu 

altă persoană, îndată apare fenomenul de drept. 

Trec pe lângă un cerşetor; morala comandă să-mi 

fie milă de el, dacă nu mi-a fost milă 'şi nu i-am 

dat nimic, în ipoteza că aşi fi putut, am călcat re- 

gula morală, dar nu a apărut încă fenomenul de 

drept. Indată ce însă am făcut un gest, am scos de 

ex. o monetă şi am remis-o cerșetorului, s'a năs- 

cut fenomenul juridic, care în speţă este un dar 

manual. Nu. mai am dreptul să-i cei moneta îna- 

poi. Un act juridie s'a realizat. Fapta mea ex- 

ternă, îndată ce vine în contact cu altă persona- 

litate, apare ca un fenomen juridic. Dar este evi- 

dent, că, această, faptă externă nu poate merge în 

contra. moralei, Ea nu există în drept, de cât în- 
trncât a fost intenţiunea mea de a da. Dacă de 

N IN pierdut moneta şi mi-a luat-o cineva, 
nează că am făcut un dar. Fe-
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nomenul juridice nu există de cât prin fapte ex- 

terne, el prinde faptele externe și le analizează, 
însă la lumina unei intenţiuni, pe care o interpre- 
tează în mod logic, adică în conformitate tocmaa 

cu prescripțiunile morale ale raţiunei. 

De ce dreptul consacră faptele externe ale oa- 
menilor? Pentru ca, fiecare personalitate, să poată 

să existe de sine stătătoare, adică fiecare activitate 

care urmăreşte un ţel moral. Am arătat, că baza 

personalităţei stă în posibilitatea unei activități 

de a urmări un ideal moral propriu; prin urmare 
la baza întregului drept stă ideia de toleranţă, 

ideia unei activităţi conforme cu dealul moral sin- 
cer al fiecărui individ. 

Dreptul în întregime nu face de cât să consa- 

cre libertatea morală, care-i constitue chiar mu- 

cleul; fără ea dreptul nu mai are scop şi nici sem- 

nificație. Nu am puteă înţelege de aceea ca drep- 

tul să ocrotească faptele imorale ale oamenilor: 

dreptul nu poate să ocrotească de cât manifestări ale 

personalităţei morale. De aceea am şi interpretat 

întregul drept în lucrarea de faţă la lumina aces- 

tui ideal moral şi am putut ajunge la ideia, că 

toate realităţile juridice din acest punct de vedere 

sunt realităţi logice: inclusiv intenţiunea şi voinţa 

părților. 

Deosebirea între faptele interne şi cele ex- 

terpe care este altfel la baza deosebirei între drept 

si morală. a fost pusă în lumină printre cei di»- 

2955, — Biblioteca Universitară, — VII — 37
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tâiu de jurisconsultul Pufendort 1) -şi apoi de 

Thomasius 2), | 

Dar se poate merge şi mai departe deducând 

din aceasta primă observaţiune referitoare la deo- 

sebirea între drept şi morală, toate “caracterele 

deosebite ale acestor două discipline. 

Din faptul, că dreptul are de obiect acţiuni ex- 

terne, se poate deduce ideia, că dreptul are un ca- 

racter negativ, pe când morala, care are de obiect 

fapte interne, are un caracter pozitiv. Mi se cere 

de morală să fiu bun cu ceilalţi, adică să-i ajut 

în urmărirea propriului lor destin moral. Drep- 

tul îmi cere altceva: să-i las prin faptele mele 

în aşă situaţie, în cât să poată fi liberi să-şi ur- 

mărească singuri propriile lor destine morale. O- 

bligaţiunea juridică apare dela început mai ales 

cu un caracter negativ de  abstenţiune, pe când 

cea morală apare cu caracter pozitiv. 

Ştim că în drept prestaţiunile pot fi de mai 

multe feluri: a da, a face şi a nu face. A nu face, 

este într'adevăr o prestație negativă; a da şi a face 

nu sunt însă prestațiuni pozitive? Este o simplă a- 

_parenţă. Când trebue să dau o sumă de ban: la, 

scadenţă, în realitate eu trebue să respect perso- 

nalitatea juridică a creditorului meu, pentrucă am 

convenit odată să-i dau această sumă de bani, 

de ex. printr'un contract de împrumut, şi ca atare 

din aceă clipă această sumă pentru data conve- 
—— 

1) Jus » 
. «Ss naturae et gentium, De offici ini, soi 
2) Sittenlehre. 9 , Jfioio hominis ot civis. 
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nită a intrat în patrimoniul creditorului meu. Dacă 

nu aș da această sumă la. scadenţă, aş știrbi pa- 

trimoniul său. In loc să-l las să se desvolțe în li- 
mitele lui legitime, i-aş pune o piedică, i-aş' aduce 
un prejudiciu injust. Prin urmare obligaţiunea de 
a da, de a face, este în realitate în ultima analiză 

tot o obligaţiune cu caracter negativ, 

Sunt alte cazuri în drept, care par a contrazice 

această enunţare. 

Există în legislaţiunea forestieră, îri codul silvic, 
o dispoziţiune care comandă, că atunci când con: 

statăm că se aprinde un foc într'o pădure, dacă 

putem să-l stingem fără nici un risc pentru noi, 

trebue să o facem. Asemenea se poate concepe o- 

bligaţiunea de a salvă viaţa altuia, când nu a- 

vem printr'aceasta nici un risc. | 

Statul are obligaţiunea de a ajută desvolta- 

rea noastră intelectuală şi morală prin şcoli şi prin 

toate organismele culturale şi religioase, are obli- 

gaţia de a veghea la sănătatea noastră, la buna 

noastră. stare materială, punându-ne în așă situaţi- 

une în cât înflorirea generală materială a societăei 

să fie cât mai intensificată. Nu sunt oare acbstea 

întradevăr obligaţiuni pozitive? 

Dacă ne gândim la ideia, pe care am desvol- 

tat-o,- a solidarităţei sociale şi ne gândim cum 

fiecare din noi suntem tot ce suntem numai gra- 

ţie celorlalţi, înţelegem, că fiecare “din noi nu ne 

putem. dezinteresă de soartă şi situațiunea celor- 

lalţi, că există o legătură intimă din acest punct
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de vedere, între toţi membrii societăţei, că o ase- 
menea, dezinteresare ar echivală cu nerespectarea 

unor obligaţiuni, căci după cum spune Bourgeois, 
în cunoscuta sa lucrare „Despre Solidaritate“ am 
primit: cevă dela, societate şi nu am puteă susține că 

nu trebue să dăm nimic în schimb. Ezistenţa, 
desvoltarea şi înflorirea fiecăruia în societate 

sunt o condiţiune "a progresului normal al celor- 

lalţi. Obligaţiunile statului în această privinţă sunt 
tocmai ecoul acestor situațiuni de fapt şi ea atare 

se explică în acelaș fel, în ultimă analiză, tot sub 
forma uhei obligaţiuni negative, deși prestațiunea 
propriu zisă este activă. 

Trebue să spunem, că această deosebire între 

drept și morală întemeiată pe de o parte pe un 
caracter negativ, pe de altă parte pe un caracter 
pozitiv, a fost emisă sub o formă cam simplă de 

'Thomasius, în lucrarea sa „Sittenlehre“. EL sus- 
ține, că dreptul are un caracter negativ, pe când 
morala unul pozitiv şi se întemeiază pe peceptul 
„Si quid tibi non vis fieri, alteri non feceris“ — 
ceeace nu vrei să ţi se facă ţie, nu face altuia -— 
şi invers, 

Aceasta e însă o formă prea elementară, de a 
pune chestiunea, pentrucă este evident, că, dacă 
execut un debitor la seadenţă pentru o datorie 

acelaşi În nu 23 Mia să mi se întâmple şi mie 

nu execuţ. nici an debit “rebui ca me odată să tata. cai Pe, ebitor. Ideea este rău prezen- 
us nu a făcut deosebirea între
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voinţa, psihologică; şi voinţa logică, așă cum apare 

prin filtrul interpretărei juridice. Renouvier, care 

este unul dintre cei mai adânci gânditori ai Fran- 

ţei din veacul trecut şi care s'a ocupat în deosebi 

de chestiunea, relațiunei dintre drept şi morală ?), 

constatată, că aşă cum a formulat Thomasius a- 

ceastă deosebire, ea se găseşte încă la Grecii an- 

tici, la Chinezi şi în Noui Testament şi este o 

pură naivitate. Ea apare însă sub o formă nouă, 

prin distincţiunea, pe care am arătat-o, între vo- 

inţa logică şi voinţa psihologică a părţilor, 

Din toate observaţiunile făcute mai reese o 

deosebire între drept şi morală. In morală pot 

aveă obligaţiuni către mine însumi, în drept nu 

le pot aveă. i 

Tn drept, când am obligaţiunea de a mă instrui, 

de a mă vaccină, când ara obligaţiunea de a mă 

supune unei anumite regulamentări a muncei, când 

am anumite obligaţiuni în 'favoarea mea în anu- 

mite instituţiuni, cum sunt acelea pentru protec- 

ţia averilor, care la prima vedere par obligaţiuni: 

oare cum către mine însumi, în realitate sunt obli- 

gaţiuni către ceilalţi oameni ca rezultate ale fap- 

tului . solidarităţei sociale de care am vorbit, In 

acest sens nu ar fi imposibilă de conceput nici 

chiar sancţionarea penală a, sinuciderei. 

In morală nu este aşă; pot aveă obligaţiuni că- 

tre mine însumi, şi acesta este un fapt foarte 

  

  

1) Soience de la morale.
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interesant.. Am arătat, că obligaţiunea nu poate 

să fie de cât o delimitare între două personali- 

tăți. Cum poate în morală să existe atunci o obli- 
gaţie către sine însuşi a cuiva? Ea se datorește 
faptului existenţei “unui ideal moral pe care o per- 

sonalitate trebue să-l urmărească. Dacă am obli- 

gaţiuni către mine însumi, am către ceeace este 

mai intim în mine, din punct de vedere moral, 

către acel element ideal, care tinde şi trebue să 

tindă, spre o perfecţiune morală; Personalitatea 

mea se scindează oare cum; idealul moral însuși, 

care trebue respectat şi care zace în mine, apare 
ca ceva distinct de mine însumi, 

A personifică în felul acesta însuşi idealul mo- 
ral nu este o greşeală, nu este neștiinţific. Am ară- 
tat într” adevăr, că însăşi ideia de personalițate nu 
are sens. fără idealul moral; el. constitue însuși. 
miezul personalităţei şi este quintesenţa realităţei 
morale şi juridice %. | 

Tot ca urmare a acestei deosebiri, putem arătă 
de ce sancţiunea nu se aplică în morală şi se aplică 
uneori în drept. Sancţiunea, ca forță materială orga- 
nizată a statului, nn se poate aplică intențiunilor. În 
zadar ar încercă violenţa, să ne convingă 'de cevă; 
nu va reuşi nici Odată. Nu putem fi convinşi, de 
cât cu mijloace morale, nu prin constrângere. Prin 
urmare sancţiunea se poate aplică numai faptelor 
  —— 

1) JII-I-A-2 şi 3.
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externe, iar nu datelor pur morale. De aceea sanc- 

ţiunea. organizâtă apare numai în drept, deși ma 

aci în toate domeniile. In principiu totuşi sun- 

“tem obligaţi în acelaş fel faţă. de principiile mora- 

lei ca şi faţă de principiile dreptului. In morală 

sancţiunea, apare numai sub forma reprobărei 'so- 

ciale, cecace este cu totul altceva de cât sancţiunea 

juridică în sensul obicinuit. 

Din aceeaşi deosebire, că dreptul se ocupă de 

faptele externe, iar morala de elementele interne, 

mai rezultă şi alte consecințe. Legislaţia morală 

tinde spre simplificare, legislaţia juridică spre 

prolificare. Căci faptul intern este unul, nu 

se repetă, pe când faptul extern totdeauna 

se repetă în esenţa lui, fiind de “natură cantita- 

tivă matematică; aceasta e însăşi elementul ca- 

racteristie al fenomenului ştiinţifie: o cunoştinţă 

externă, e cu atât mai perfectă cu cât e mai mate- 

tematizată. De aci rezultă că faptul extern este su- 

pus regulamentărei raţionale, pe când faptul in- 

tern scapă generalizărei “matematice şi este supus 

numai unei analogii cu aJt; fapt” intern. Morala 

tinde astfel spre o simplificare a regulamentărei. 

Aşă ne explicăm, cum în morală avem un număr 

restrâns de regule, pe când în drept sunt enorm 

de multe; aşă se poate clădi în fine întreaga tech- 

nică juridică, pe o idee raţională, pe aceea ce am 

arătat că Geny numește datele ştiinţifice ale drep- 

tului.
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2. Preceptele bunei cuviinţe 

Dacă dreptul şi morala constituesc la un loc 

un bloc de o însemnătate şi de o semnificaţie cu 

totul deosebită, regulele de drept şi de morală se 

deosebesc fundamental de regulele de bună cuviinţă. 

Regulele de bună cuvinţă nu sunt impuse 

prin nici o apreciere rațională, ele sunt simple 

elemente de fapt. Dacă omul vrea să trăiască mai 

liniştit în societate, el trebue să reacționeze, să 

umble, să se îmbrace într'un anumit fel. Dar 

nu există o obligaţiune raţională în acest sens. 

De multe ori paza regulelor de bună cuviinţă 

implică şi un element moral, de exemplu în sem- 
nele de respect, ce se datorează altora. Intru cât 

însă e vorba de o pură regulă -de bună cuviință 

nu ne aflăm în fața unei obligaţiuni raţionale, ci 
numai în faţa unei necesităţi de fapt, ca individul! 

să se supună unei regule care se obicinueşte în gru- 
pul respectiv. 

Preceptele bunei cuviințe sunt astfel hipotetice, 
condiţionate, spre deosebire de ale dreptului şi mo- 
ralei care sunt categorice, necondiționate *). 

3. Preceptele religioase 

Preceptele religioase tot asemenea nu sunt pre- 
cepte care se impun prin autoritatea raţională pro- 

) III-I-D-, 2, 3, 4 şi 5; II-L.
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prie, ci pentrucă aşă sunt comandate şi formulate 

de Dumnezeire *). Printre preceptele religioase sunt 

de asemenea însă şi reguli morale. Regulamenta- 

rea pur morală se face însă pe baza raţiunei, pe 

când, din punct de vedere teologic, ea se face pe 

baza poruncei divine, ceeace este cu totul alt punct 

de vedere. ” 

Preceptele religioase apar astfel tot; asemenea 

ca hipotetice, condiţionate. 

4. Reguleie technice 

Regulele technice în general nu sunt nici ele 

întemeiate pe necesităţi raţionale. 

Dacă; vreau să construese un pod, trebue să mă 

supun unor anumite reguli technice, dar nimic nu 

mă obligă să. construese podul; numai, dacă vreau 

să ajung scopul propus, trebue să mă supun acestor 

regule. Tot asemenea cu toate artele technice”). 

Toate regulele technice sunt astfel de asemeni 

hipotetice, condiţionate. 

Din aceste puncte de vedere, regulele dreptului 

şi ale moralei formează aşă dar un tot distinct şi 

caracteristic, deosebit de toate celelalte norme de 

conduită, — prin faptul că. se . întemeiază pe un 
„e 

element raţional. 

  

1) II-I. 
2) II-I.  
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Regula de drept aşă dar este norma necondiţi- 
onată de conduită raţională referitoare la faptele 

externe ale persoanelor în contact cu alte persoane, 

iar ştiinţa dreptului este știința tuturor acestor re- 
gule, fie că e vorba de constatarea lor, inclusiv 

constatarea dreptului pozitiv, fie că e vorba de ela- 

borarea. lor. |
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