Judecător dr. MARIUS ANDREESCU

PRINCIPII ŞI VALORI CONSTITUŢIONALE

Judecător dr. MARIUS ANDREESCU

PRINCIPII ŞI VALORI
CONSTITUŢIONALE

Universul Juridic
Bucureşti
-2016-

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.
Copyright © 2016, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin
S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI
COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOŢIT DE SEMNĂTURA ŞI
ŞTAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI
COPERTE.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
ANDREESCU, MARIUS
Principii şi valori constituţionale / Marius Andreescu. Bucureşti : Universul Juridic, 2016
ISBN 978-606-673-754-8
342

REDACÞIE:

DEPARTAMENTUL
DISTRIBUÞIE:

tel./fax: 021.314.93.13
tel.:
0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro
tel.:
fax:
e-mail:

021.314.93.15
021.314.93.16
distributie@universuljuridic.ro

www.universuljuridic.ro

5
Cuprins

„Fiicei mele Claudia şi soţiei mele
Ruxandra, pentru tot ceea ce este frumos,
bine şi adevărat în viaţa noastră”
Autorul
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CUVÂNT ÎNAINTE
Există în timpul ce ni s-a dat momente de meditaţie, o întoarcere a gândului
asupra lui însuşi, în încercarea şi dorinţa firească de a descoperi sensul şi permanenţe în exteriorizările cuvântului scris, deseori împrăştiate în teme şi argumentări a
căror unitate de conţinut este uneori imposibilă de sesizat fără această întoarcere a
gândului asupra a ceea ce cuvântul a exprimat deja. O astfel de reflecţie în căutarea
arhetipurilor sau a sensurilor înfrânge determinismul linear al timpului pentru că
omul se dovedeşte capabil, prin cugetul şi cugetarea sa, să călătorească în timp şi,
mai ales, să descopere şi chiar să dea sensuri acolo unde aparent nu există.
Scopul existenţei omului în dimensiunea sa firească de personalitate spirituală şi
liberă poate fi caracterizat de cuvintele marelui filosof Constantin Noica: „Nu uita că
Dumnezeu te-a trimis pe lume să-l înlocuieşti, să dai sensuri, să creezi, să duci
începutul său înainte. Vezi să nu-ţi pierzi timpul” (De Caelo).
Prin această culegere de studii propunem o astfel de reflecţie asupra unor teme
diverse, dar al căror unitate de sens, în opinia noastră, poate fi identificată prin trei
valori ce formează însăşi titlul lucrării noastre: „libertate, credinţă şi lege”. Această
triadă nu exprimă numai simple concepte, ci este o ridicare a categoriilor gândirii la
nivelul de idei valorice. Ideea nu este o simplă descriere a obiectului experienţei, ci o
reflecţie, o judecată asupra noţiunilor pe care ea se întemeiază. Immanuel Kant
spunea că: „Raţiunea noastră se ridică în mod natural la cunoştinţe care merg cu
mult mai departe decât poate să-i corespundă cândva un obiect pe care-l poate da
experienţa, dar care totuşi îşi au realitatea lor şi nu sunt nicidecum simple himere”
(Critica raţiunii pure).
În acest sens, susţinem că ştiinţa dreptului nu poate fi limitată numai la dimensiunea normativă, doctrinară sau la jurisprudenţă, ci este mai mult decât atât, este un
sistem unitar valoric, care poate fi regăsit prin reflecţia ideatică, în primul rând în
principiile generale ale dreptului, şi de aici în normale sale şi, în general, în actul de
justiţie.
Indiscutabil, libertatea este temeiul oricărei structuri democratice normative şi
esenţa dreptului. Kant afirma că: „Prin urmare, dreptul este totalitatea condiţiilor
conform cărora liberul arbitru al unui om se poate unii cu liberul arbitru al altui om,
conform unei legi universale a libertăţii” (Metafizica moravurilor). Libertatea, ca
stare ontologică a dreptului, este ideea, arhetipul, pe care încercăm să-l evidenţiem
în studiile de faţă. Prin ideea de libertate, dreptul are o finalitate firească: omul, în
manifestările sale sociale, dar şi ca persoană spirituală. Numai prin acceptarea libertăţii ca esenţă a dreptului, întregul sistem juridic are sens şi finalitatea sa firească:
omul. Astfel spus, nu omul este pentru lege, ci legea este pentru om, nu pentru a-l
constrânge, ci pentru a-i garanta libertatea naturală.
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Conştientizarea acestei dimensiuni valorice a dreptului şi, în general, a întregii
existenţe umane, reprezintă sensul evoluţiei istorice a fiecărei persoane, dar şi a
societăţii în ansamblul său, aşa cum spunea Hegel: „Istoria este progresul în
conştiinţa libertăţii”. Ridicarea libertăţii de la simplu aspect declarativ juridic la un
fapt de conştiinţă nu se poate realiza numai prin determinările normative ale unui
sistem juridic sau prin situaţiile existenţiale în care omul este nevoit să se manifeste.
Este nevoie de mai mult decât atât, şi anume de credinţă. Cu justificat temei,
părintele Arsenie Boca spunea: „Creştinismul i-a făcut pe oameni conştienţi de
libertatea lor”. Acelaşi mare teolog român afirma că: „Libertatea de conştiinţă este
cel mai adânc bun spiritual pe care omul îl are la îndemâna sa”. Iată de ce subliniem
rolul important al credinţei, al trăirii profunde în conştiinţă, a adevărurilor de
credinţă, acesta fiind temeiul, sensul profund atât al existenţei, dar şi al dreptului
înţeles prin ideea de libertate!
În acest context, legea nu este numai o simplă formă normativă a unei voinţe
politice ci un arhetip şi o formă ce exprimă un sens valoric al structurii juridice, prin
care se instaurează ordine de drept dar şi ordinea socială Dar pentru aceasta legea
trebuie să fie nu numai purtătore de norme cât mai ales purtătoare de valori. Iar
principala valoare ce ar trebui să se regăsească în realitatea mai adâncă a normelor
cuprinse în lege este dreptatea. La acest nivel expresia cea mai înaltă în plan normativ a principiilor juridice, a valorilor sociale şi creştine îl reprezintă Constituţia.
Înţelegem legea fundamentală nu numai ca un simplu act normativ superior prin
forţa sa juridică, cât mai ales ca „aşezământ politic şi juridic al întregii societăţi”, aşa
cum bine afirma regretatul profesor Ion Deleanu. Totodată orice constituţie a unei
societăţi democratice este şi expresia contractului social între stat, societate şi fiecare
membru al societăţii, formă de realizare a armoniei şi echilibrului social în dinamica
sa. Studiile prezente în acest volum privind contractul social vor să sublinieze actualitatea acestei temei şi înţelesurile valorice ale constituţiei şi constituţionalismului.
Sistemul ideatic nu este independent de creatorii săi, deşi prin valorile promovate şi perenitatea sa poate depăşi existenţa efemeră a celui care l-a creat. Am
considerat că este util să cuprindem în acest volum şi studii cu referire la unele
personalităţi din spaţiul cultural, inclusiv cel juridic, tocmai pentru a sublinia rolul şi
importanţa personalităţii în configurarea unui sistem ideatic de valori pe care
societatea, în devenirea sa întru libertate, poate să îl preia numai odată cu cei care
l-au creat.
Se afirmă ca principiu fundamental al existenţei statale, pentru orice societate
democratică, supremaţia legii şi a dreptului, afirmaţie justificată dacă se rămâne la
fenomenalitatea socială şi normativă, la ordinea de drept sau la ceea ce se poate numi
starea juridică a omului. Există însă ceva mai profund şi, totodată, mai înalt decât
fenomenalitatea ordinii de drept şi sociale, şi anume libertatea, care, de altfel, este
singura în măsură să susţină sistemul social şi normativ al unui stat. De aceea, prin
conţinutul acestui volum, în mod explicit sau implicit, încercăm să afirmăm credinţa
noastră în principiul supremaţiei libertăţii din care derivă supremaţia legii. Aplicarea acestui principiu are drept consecinţă şi o transformare socială ce uneori poate
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fi constatată în istorie, trecerea de la democraţia maselor, specifică statului de drept,
la democraţia libertăţii, stare ce va caracteriza, poate, societatea ajunsă la nivelul în
care omul nu mai trăieşte după principiul „unul alături de altul”, sau libertăţile nu
mai coexistă una lângă alta, ci omul există, munceşte gândeşte simte „împreună cu
altul „pentru ca în acest fel principiul coexistenţei libertăţilor să nu mai fie înţeles
numai prin ideea de limită a libertăţii unei persoane în raport ca a alteia ci mai ales
în sensul sau adevărat şi profund: condiţia libertăţii mele este libertatea celuilalt
conform unei legi universale valorice.
Mai este ceva de adăugat, şi anume că cele trei dimensiuni valorice ale ştiinţei
dreptului şi ale unui sistem juridic şi social – libertatea, credinţa şi legea – sunt
cuprinse în realitatea justiţiei. Judecătorul este acela care „spune dreptul”, prin
urmare trebuie să se supună propriei sale conştiinţe în al cărei conţinut trebuie să se
regăsească şi valorile credinţei creştine, pentru ca astfel să aplice legea nu în scopul
realizării unei justiţii abstracte, ci pentru om, pentru libertatea sa.
Prezentul volum, care cuprinde studii susţinute la diferite congrese, conferinţe sau
seminarii, se adresează oricărui cititor, indiferent de profesie, dar care este preocupat
de a găsi sensuri şi semnificaţii în fenomenalitatea, de multe ori debordantă, a juridicului şi socialului.
Judecător dr. Marius Andreescu
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Principiile dreptului
O abordare filozofică

PRINCIPIILE DREPTULUI.
O ABORDARE FILOZOFICĂ
1. Scurte consideraţii despre principii în filozofie şi ştiinţe
În filozofie şi, în general în ştiinţă, principiul are o valoare teoretică şi explicativă deoarece este menit a sintetiza şi exprima bazele şi unitatea existenţei umane,
a existenţei în general şi a cunoaşterii în diversitatea lor de manifestare. Descoperirea şi afirmarea principiilor în orice ştiinţă conferă certitudine cunoaşterii, atât
prin exprimarea elementului prim, care există prin el însuşi, fără a avea nevoie de a fi
dedus sau demonstrat, cât şi prin realizarea coeziunii de sistem, fără de care
cunoaşterea şi creaţia ştiinţifică nu ar putea exista.
Principiul are multiple semnificaţii în filozofie şi ştiinţă, dar pentru demersul
nostru ştiinţific, reţinem pe acela de: „element fundamental, idee, lege de bază pe
care se întemeiază o teorie ştiinţifică, un sistem politic, juridic, o normă de conduită
sau totalitatea legilor şi a noţiunilor de bază ale unei discipline”1. Locul comun al
sensurilor termenului de principiu îl formează esenţa, o categorie importantă pentru
filozofie ca şi pentru drept.
Principiul reprezintă datul ca atare, ce poate avea o dublă semnificaţie: a) ceea ce
există înainte de orice cunoaştere ca factor aprioric şi temei pentru ştiinţă; b)
element teoretic şi rezultant de sinteză a diversităţii fenomenale pentru realitatea de
orice fel. Distincţia dar şi relaţia dintre „dat” şi „construit” sunt importante pentru a
înţelege natura principiilor în ştiinţă şi în special în drept. În lucrarea sa „Science et
tehnique en droit positif”, apărută la începutul secolului XX, François Geny2 analizează pentru prima dată raportul dintre ştiinţa şi tehnica juridică pornind de la două
concepte: „datul” şi „construitul”. În opinia lui Geny un lucru este „dat” atunci când
el există ca obiect în afara activităţii productive a omului. În acest sens autorul
distinge patru categorii: datul real; datul istoric; datul raţional; datul ideal. Din
perspectiva temei noastre de cercetare interesează două dintre aceste categorii şi
anume: „datul raţional” care constă în acele principii ce decurg din consideraţia care
trebuie arătată omului şi relaţiilor umane şi „datul ideal” prin care se instituie un
element dinamic, respectiv aspiraţiile morale şi spirituale ale unei civilizaţii
particulare.
Un lucru este „construit” atunci când este realizat de om, ca de pildă un raţionament, o normă juridică etc. „Datul” este relativ în sensul că el este influenţat de
„construit”, de activitatea umană. În ceea ce priveşte „datul”, atitudinea omului
constă în a-l cunoaşte cu ajutorul ştiinţei. În ceea ce priveşte „construitul” omul este
1

Dicţionar explicativ al limbii române, Ed. Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, p. 744.
Autor citat de Ion Craiovan, în monografia Introducere în filosofia dreptului, Ed. All Beck,
Bucureşti, 1998, p. 63.
2

