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Cursul se vrea o prezentare sinteticã a evoluþiei dreptului,
a normelor ºi instituþiilor de drept din antichitate, pe teritoriul
extraeuropean, european ºi deopotrivã pe teritoriul strãmoºesc.
Prezentarea unor momente esenþiale din diverse epoci
istorice este strâns legatã de rolul ºi importanþa proceselor
de legiferare, de existenþa unor personalitãþi aparþinând unor
epoci istorice cu totul diferite, de la Hamurapi ºi Justinian
pânã la Napoleon.
Cercetând opera de codificare de-a lungul timpului,
încercãm sã deschidem perspectivele corespunzãtoare
înþelegerii strãdaniilor juridice ºi prezentarea lor în contextual
istorico-geografic în care s-au desfãºurat evenimentele.
Analizând trãsãturile specifice ºi armonia întregului, am
pus accentul pe codificarea normelor de drept ºi integrarea
organicã în epoca în care au trãit marii legiuitori ai lumii, în
temeiul legilor dezvoltãrii sociale ºi economice. Efectul
operelor de legiferare asupra procesului legislative în evoluþia
de neîncetatã creºtere spiritualã ºi culturalã a omenirii este
axatã pe studii ºi aprecieri mereu controlate ºi verificate de
complexitate vieþii moderne ºi contemporane.
Lucrarea se vrea deopotrivã un îndemn la reflecþii ºi
meditaþii, la prioritatea actului legislativ ºi juridic în faþa
actului politic. Mereu confruntat cu viaþa, cu reforma ºi
schimbarea, orice cod rãmâne în urmã, ceea ce subliniazã
lipsa de perenitate a oricãrei legi.
11
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Un principiu cãlãuzitor ne-a cãlãuzit, cel al separaþiei
puterilor în condiþiile ritmului trepidant al revoluþiilor ºi
dezvoltãrii economice, al evoluþiei sociale.
Practic, cursul adduce în prim plan, modurile în care
codurile ºi legile au garantat, pe linia noilor structuri sociale,
poziþiile politice ºi economice ale noilor clase dominante.
Marea masã a celor ce au trudit sperând la o viaþã mai
bunã prin muncã, adevãr ºi dreptate, de fiecare datã au
încercat fondarea unui nou tip de stat ºi de drept, care sã
asigure o dezvoltare economicã liberã ºi o certã împlinire a
personalitãþii umane.
Influenþele dreptului ºi a instituþiilor sale au dat naºtere
unor legi ºi coduri în continuã devenire ºi perfecþionare, unor
înalte scopuri ºi idealuri, care în sorgintea lor trainicã, creeazã
temelia vieþii economico-sociale, a evoluþiei ºi civilizaþiei
de-a lungul istoriei.
De modul în care tragem învãþãminte din trecutul
înaintaºilor noºtri pe tãrâm legislativ ºi juridic, vom putea
preveni repetarea lecþiilor trecutului, vom îmbogãþi ºi înnobila
educaþia, cunoaºterea, progresul ºi civilizaþia umanã.
Marile sisteme juridice, introducere în istoria dreptului,
în dreptul european ºi extraeuropean sunt sintagme încãrcate
de tehnicitate, expresii desprinse dintr-un univers ºtiinþific
rece, doctoral, normativ, mai întotdeauna privit din “exterior”,
dar fascinant ºi exploziv cultural ºi social, mai întotdeauna
privind din interior.
Atunci când am început lucrarea, nu regãseam, ca dascãl
ºi om de ºtiinþã care a depus un jurãmânt de credinþã pe viaþã
unui domeniu de investigaþie  ºtiinþele educaþiei, nici mãcar
pe o listã de aºteptare, aceste pagini. Nu vedeam legãtura,
nu întrezãream limitele, de fapt, nu vedeam sfârºitul. ªi cred
cã mã vor înþelege, pe calea empatiei sinceritãþii, toþi aceia
care au trãit aceastã emoþie o datã în viaþã.
12
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Dupã primele pagini însã, emoþia anterioarã s-a
transformat în stare de spirit, pentru cã nu am mai fost
interesat nu de cantitate, de mãsurabil, de sfârºit, cât mai
ales de început sau, mai aproape de realitate spus de
începuturi. Aceastã lucrare este o veritabilã pledoarie pentru
începuturile juridice. Pe mãsurã ce paginile curg într-o
îngemãnare de sensuri, am înþeles, cu suficientã rapiditate,
cã începuturile acestei lucrãri reprezentau pentru mine
accesul ºi confirmarea la acea explozie culturalã ºi ºtiinþificã,
veþi constata cã am dreptate, ºi educaþionalã din interior.
Despre pedagogia juridicã noi, cei de la catedrã, nu avem
adesea cuvinte îngãduitoare. Predarea ºi învãþarea noþiunilor
juridice trebuie sã formeze ºi o stare de spirit corespunzãtoare,
obiective cognitive, intelectuale suprapunându-se celor
afectiv-atitudinale. ªi, cum din punct de vedere psihologic,
neutralitatea juridicã solicitã ºi o stare de spirit
corespunzãtoare, neutralã ºi rece, imparþialã ºi egalã, suntem
aproape de a ne reprezenta dezvoltarea trãirilor psiho-educaþionale ataºate proceselor de învãþare sub forma nonimplicãrii
ºi a detaºãrii. Dupã o lecturã de structurã a discursului ºi a
logicii interne a lucrãrii, ne dãm seama cã, un foarte fin
psiholog, dar ºi un profesor desãvârºit, în arta pentru artã,
utilizeazã tehnici reflexive cu deschidere cãtre autoreflexivitate, pentru a orienta, a forma ºi a dezvolta spiritul juridic,
obiectivat în schemele, structurile ºi reprezentãrile juridice
specifice sistemelor de drept supuse analizei.
Pe lângã seria de deschideri filosofice, istorice, sociologice, comunicaþionale, antropologice, tratarea Evoluþia
Istoriei Dreptului ºi a Marilor sisteme juridice”, este un
veritabil instrument pentru învãþarea dreptului, pentru
formarea multilateralã, vocaþionalã ºi educaþionalã a viitorului jurist. Se adreseazã, într-o echilibrare perfectã ºi în
13
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deplin acord cu nevoile de formare sau de informare ale
destinatarului, atât experþilor aflaþi în poziþiile înalte ale
sistemului juridic, cât ºi celor mai puþin iniþiaþi sau chiar
neiniþiaþi, aspiranþi la un statut juridic avansat. Conceperea
ºi structurarea dimensiunilor de tip axiologic ºi normativ
generale rezistã cu succes algoritmului de analizã
educaþionalã ca pledoarie pentru o veritabilã pedagogie
juridicã aplicatã.
Folosind atât o bogatã literaturã de specialitate din
domeniul ºtiinþelor sociale, cât ºi din domeniul educaþiei
juridice, am dorit ca dascãl onest, ca perspectivã epistemicã
pentru problematica lucrãrii, interferenþa dintre
psiho-sociologia proceselor juridice ºi abordarea modernã
de tip hibrid, focalizate în jurul ideii pivot de competenþã
transversalã. Structura de tip interdisciplinar a abordãrii
conþinuturilor descrise, a fost transferatã ºi în planul
secvenþelor în are a fost conceputã organizarea internã a
lucrãrii.
Structuratã ºi îmbinatã armonios, cu capitole specificate
pe nivele de reprezentativitate ºi exhaustiv tratate, lucrarea
îºi defineºte forþa în fiecare capitol, fiindu-ne dificil de
comparat ºi de optat pentru unul dintre acestea. Clasificãrile
de sorginte interdisciplinarã, abordãrile generale ale
sistemelor, fenomenelor ºi evenimentelor juridice în postura
de teme de discuþie transdisciplinare formuleazã tot atâtea
provocãri la adresa unei realitãþi ºtiinþific încã puþin conturate
în spaþiul educaþional  pedagogia juridicã. Stilul întregii
lucrãri unul foarte clar, lipsit de redundanþã ºi ultraspecializare. Lucrarea este bogatã în exemple ºi prezentãri concrete
ale sistemelor, fenomenelor ºi evenimentelor juridice
armonios filigranate cu valori culturale ºi ºtiinþe transdisciplinare.
14
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Studenþii ºi absolvenþii de drept dupã 1 ianuarie 2007
vor cãlãtori ºi munci unde noi nici nu visam. A cunoaºte
tradiþiile, istoria, dreptul ºi o limbã strãinã din spaþiul
european ºi extraeuropean, va însemna culturã, prosperitate,
uºi deschise ºi o a doua viaþã.
Dupã toate cele prezentate anterior, nu pot decât sã-i invit
ºi pe cei care nu au fãcut-o sã guste veritabila pledoarie pentru
tezaurul juridico-pedagogic al începuturilor acestei lucrãri,
care poate reprezenta ºi pentru aceºtia accesul la acea
„explozie” culturalã, socialã ºi educaþionalã din interior
spre Uniunea Europeanã.
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În ºtiinþa juridicã, cuvântul DREPT cunoaºte mai multe
înþelesuri.
1. În primul rând, el exprimã facultatea unei persoane
(subiect) de a sãvârºi un act care sã fie recunoscut sau sã nu
fie interzis de lege. De aceea, cu acest sens, el se numeºte
Drept subiectiv. În acest caz, legea ocroteºte actul împotriva
acelora care se opun exercitãrii lui prin sancþiuni externe ºi
reale.
2. Al doilea sens exprimã totalitatea regulilor juridice
care asigurã exerciþiul drepturilor subiective. În acest înþeles,
Dreptul este definit ca ansamblul legislaþiei ºi se numeºte
Drept obiectiv (general), structurat pe categorii ºi diviziuni:
civil, penal, comercial etc.
3. Cel de-al treilea sens priveºte ºtiinþa Dreptului. Din
vechime însã, aceasta a fost socotitã ºi o artã, o adevãratã
vocaþie; celebrii jurisconsulþi romani Celsius ºi Ulpian au ºi
numit-o sugestiv ars aequi et boni (arta echitãþii ºi binelui).
17
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În altã ordine de idei, plecând de la faptul cã ambele au
ca obiect raporturile dintre oameni, pentru a armoniza
interesele individuale cu interesul general, Morala ºi Dreptul
sunt înrudite. Cea dintâi este însã abstractã ºi idealistã, þinând
de conºtiinþa umanã  un factor lãuntric deci, implicând
sancþiuni emoþionale – , în timp ce Dreptul este practic ºi
realist, deci pozitiv; stabilind norme juridice obligatorii
impuse prin sancþiuni externe ºi reale. Aºa cum va rezulta,
învãþaþii din timpurile vechi ºi pânã în epoca modernã au
vorbit ºi despre existenþa unui drept natural.
Fiecare ºtiinþã îºi are istoria sa. De aceea, studierea ºi
cunoaºterea acesteia sunt, pentru cel care o practicã, o
obligaþie ºi o necesitate. Pentru argumentarea unei soluþii
sau apãrarea unei cauze, juristul simte nevoia incursiunii în
istorie, de unde sã extragã explicaþii logice, fundamentarea
regulei, practica anterioarã a sute de generaþii ºi pe durata a
mii de ani. De aceea, însuºirea de cunoºtinþe din istoria
dreptului nu constituie doar o chestiune de culturã generalã,
cu care trebuie sã fie înzestrat orice intelectual, ci una de
competenþã profesionalã.
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B. IZVOARELE DREPTULUI
Într-o accepþiune generalã, teoreticienii acestei ºtiinþe au
identificat ca izvoare principale ale Dreptului: obiceiul, legea,
doctrina ºi jurisprudenþa.
1. Obiceiul (datinile juridice). Acesta constituie dreptul
consuetudinar sau cutuminar, constând într-o sumã de reguli
de conduitã nescrise, formate prin repetarea îndelungatã a
unor practici generale, regionale sau locale. Obiceiul a jucat
un mare rol la toate popoarele aflate în primele faze ale
dezvoltãrii lor juridice (în Franþa, pânã la redactarea oficialã
18
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a obiceiurilor, în secolului al XVI-lea, la coutume a
reprezentat principalul izvor de drept, ca ºi la români, de
altfel, pânã un secol mai târziu). ªi astãzi Anglia ºi SUA
continuã sã atribuie cutumei acelaºi statut, totalitatea
obiceiurilor juridice purtând numele de Common Law.
2. Legea. Evoluând, societatea a simþit nevoia, într-o
primã etapã, a unificãrii, armonizãrii ºi codificãrii
obiceiurilor, transformarea lor în legi, prin adunarea ºi
sancþionarea lor în formã scrisã, în colecþii generale numite
Coduri.
Conceptul de lege prezintã douã accepþiuni: în sens larg,
ea desemneazã orice act normativ emis de un organ de stat
împuternicit sã emitã astfel de acte, conform unei proceduri
prestabilite; în sens strict, trebuie înþelese numai actele
normative emise de Parlament.
3. Doctrina ºi jurisprudenþa sunt considerate izvoare
secundare. Doctrina rezultã din lucrãrile unor juriºti iluºtri,
care explicã ºi comenteazã regulile juridice, expun teoriile
de Drept, concepþiile lor în probleme juridice controversate.
Jurisprudenþa se defineºte ca totalitatea soluþiilor date de
instanþele de judecatã de toate gradele în speþele judecate.
Începând din antichitate ºi pânã în epoca modernã, istoria
dreptului oferã exemple celebre de jurisprudenþã, pline de
învãþãminte.
C. DIVIZIUNILE DREPTULUI

Dreptul pozitiv (dreptul în vigoare) este compus din douã
mari ramuri: dreptul internaþional ºi dreptul natural. Cel dintâi
priveºte Dreptul internaþional public, care reglementeazã
relaþiile dintre state, precum ºi Dreptul internaþional privat,
care reglementeazã raporturile de interes privat dintre supuºii
19

diferitelor state. ªi dreptul naþional se subdivide în Dreptul
public (Constituþional, Administrativ, Penal) ºi Dreptul privat
(Civil, Comercial etc:).
D. ESENÞA DREPTULUI. CURENTELE
DE GÂNDIRE
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Prima formã de reglementare a raporturilor dintre oameni
a fost, aºadar, obiceiul (cutuma). Când a apãrut conºtiinþa
religioasã, preceptele religioase s-au adãugat uzanþelor
primitive. Sfânta Scripturã ºi Coranul cuprind multe astfel
de precepte, devenite apoi norme juridice, ca ºi Codul lui
Hammurapi, una din primele colecþii de legi cunoscute în
istorie (se va trata distinct, la capitolul Antichitate).
Dreptul canonic (religios) a exercitat, deci, o influenþã
considerabilã pânã în timpurile moderne (mai ales în materie
de familie) în toate statele creºtine, tot astfel ºi ªeriatul Legea sacrã islamicã, în lumea musulmanã. Se ºtie cã relaþiile
sociale au privit raporturile omului cu mediul natural ºi cele
de familie, care au implicat iniþial norme impuse prin oprobiul
colectiv, iar apoi, odatã cu apariþia statului, constrângerea
normelor juridice.
În acest cadru, exegeþii ºtiinþei dreptului au stabilit o
seamã de relaþii esenþiale pentru înþelegerea acestei ºtiinþe:
1. Dintre drept ºi politicã, cel dintâi având un caracter
esenþialmente politic.
2. Dintre drept ºi justiþie - întrebarea care s-a pus fiind
aceea dacã dreptul este sau cel puþin ar trebui sã fie echivalent
cu dreptatea (justiþia).
3. Dintre drept ºi moralã. Deºi în multe privinþe normele
de drept ºi regulile morale sunt înrudite, aºa cum s-a relevat,
ele nu se pot confunda. Cãutând sancþiuni în preceptele
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