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L’auteur examine les circonstances de culture juridique existantes au moment de 

l’apparition du Code Napoléon et propose une liaison entre l’ idée de l’application des lois, 
telle qu'on l’utilise de nos jours et l’ influence du Code Napoléon dans l’élaboration du 
Code Couza. Conséquemment, l'auteur remarque un aspect négatif de cette influence: 
l’ idee de l’application des lois donne aux juges surtout la priorité de trancher des litiges, 
suivant les solutions légales adéquates au seul moment du présent, en leur faisant négliger 
les solutions offertes par leur culture juridique. 

 

1. Suprimate în indiferenţa generală a anului 1793, şcolile de drept au fost 

recreeate în Franţa în 1804, adică în anul promulgării Codului Napoleon. În mod 

semnificativ, toate sunt în subordinea ministerului de justiţie. Pe lângă fiecare curte de apel 

funcţionează sub Bonaparte câte o facultate de drept. Rolul lor: să formeze jurişti care să 

aplice Codul.  Manualele „de Cod Civil” le-au inlocuit pe cele de „drept civil”. Un decret 

imperial din 1806 îl numeşte pe Proudhon profesor de cod civil.
1
 Ideea de „aplicare a 

dreptului” s-a degajat atunci cu un sens nou, de misiune şi prerogativă a puterii.  

Studiul de faţă pune în legătură sensul contemporan al aplicării dreptului cu  Codul 

Napoleon, pe de o parte şi explică apoi transpoziţia acestui concept în dreptul românesc 

prin preluarea modelului Codului Napoleon în elaborarea Codului Civil Român, pe de altă 

parte. Chiar dacă reglementarea pozitivă franceză a fost folosită cu adaptări si multe 

modificări, ideea de Cod ca reglementare unică, act prin care noua putere politică îşi 

exprima inovator prerogativele, a fost preluată în totalitate şi a răspuns nevoilor politice ale 

epocii. Pentru Napoleon, Codul a fost un instrument politic, un mijloc de guvernământ. 

Spre exemplu, reglementarea cotităţii disponibile în materie de succesiuni a vizat 

fărâmiţarea marilor averi
2
, şi, în final, egalizarea averilor, întrucât la fiecare generaţie 

acestea erau în mod inevitabil impărţite. Căsătoria civilă, legiferarea divorţului şi a stării 

civile, recunoaşterea filiaţiei naturale, sunt completări imediate ale „maşinii de tocat 

pămîntul”
3
, asamblată deja de legile revoluţionare

4
. 

                                                           
1G. Dumaz, Etude sur la vie et les travaux de Prudhon, Pedone-Lauriel, 1878, p. 7, citat de Philippe 

Jestaz, Cristophe Jamin, La Doctrine, Dalloz, 2004, p. 75. 
2Jean- Marie Carbasse, Introduction historique au droit, PUF, 1998, p. 333. 
3Această expresie era notorie in epocă printre opozanţii Codului, la fel ca şi expresia „machine a vider 

les berceaux”: numai copilului unic i se putea transmite intreaga avere a părinţilor. 
4
În corespondenţa sa, Napoleon şi-a prezentat în mod explicit strategia de a crea un Cod 

Civil care să il ajute să menţină şi să întreţină puterea centralizată, cu susţinerea unor 

subiecţi autorizaţi să transmită fiului lor mai mare intreaga avere (les majorats), a căror 

avere se va menţine şi va susţine puterea, în timp ce cei care se supuneau dreptului comun 

deveneau în timp tot mai obscuri în viaţa politică. 
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Proprietatea imobiliară şi nu persoana este in centrul Codului
5
. Franţa agrară 

trebuia organizată în interesul noii puteri. Redactarea codului a fost încredinţată  unor 

practicieni de înalt nivel. Savanţii nu au participat la elaborarea lui decât cu titlu postum, 

graţie operelor impresionante ale lui Cujas, Domat si Pothier, din a căror teorii redactorii 

codului au preluat masiv. Codul rezultat este o legiferare extrem de practică, epurată de 

definiţii generale cu tonalitate mult prea tradiţională. Şcolile imperiale nou înfiinţate nu 

sunt continuatoarele facultăţilor Vechiului Regim, profesorii sunt aici funcţionari imperiali, 

şi nu cercetători. La facultatea de drept se studiază doar textele dreptului aplicabil. Primele 

cuvinte ale codului sunt „Les lois sont executoires...” deci cercetarea este inutilă. Cenzura 

înlătură eventualul elan teoretic al profesorilor din provincie. Desigur că generaţiile de 

jurişti care au urmat, eliberaţi de misiunea de a servi în mod direct puterea lui, au putut să 

iniţieze o cercetare juridică asupra textului Codului. Totuşi, ideea de aplicare a dreptului, ca 

şi ideea că misiunea judecătorului este să tranşeze litigiul aplicând legea, fără să recurgă la 

interpretări creative de norme
6
 sau la echitate, au rămas ca achiziţii ale sistemului de drept 

civil creat de Napoleon. Preluarea acestui sistem de norme în dreptul românesc, cu câteva 

adaptări
7
, în Codul Civil Român a însemnat totodată şi preluarea ideii de aplicare a 

dreptului. Pentru a înţelege legătura între Codul Napoleon şi cea de aplicare a dreptului, 

vom face o analiză a circumstanţelor în care acest cod a apărut în lumea juridică.   

 

2. Valoroasă operă teoretică de legitimare a studiului dreptului în genere, şi a 

dreptului roman realizată în special de Sfântul Toma din poziţia sa privilegiată de gânditor 

al Bisericii, a avut o importantă consecinţă practică: cercetarea dreptului roman se dezvoltă 

în instituţii publice, în universităţi
8
. Nu este deloc neglijabil aportul universităţilor în 

cunoaşterea dreptului. Revenirea dreptului roman în Occident din lumea bizantină s-a 

datorat într-o măsură semnificativă Universităţii din Bologna şi apoi universităţilor italiene 

în genere. La Bologna s-au găsit la sfârşitul secolului al XI - lea primele cărţi ale 

Digestelor, pe care Universitatea le va desemna  ulterior Digestum vetustus ( D. I până la 

C. XXXIV), şi le include în cursurile ordinare de drept. Ulterior, se  găsesc manuscrisele 

altor Digeste, denumite Digestum novum (D. XXXIX până la L), pentru că părţile 

intermediare Infortiatum (D. XXIV, 3-XXXXV, 2)  şi Tres partes (D. XXXV, 3-XXXVIII, 

inclusiv) completează Digestele. Universitatea din Bologna
9
 a făcut din dreptul roman un 

                                                           
5Deşi cartea despre Persoane este prima în planul Codului Napoleon, proprietăţii îi sunt dedicate 

celelalte două cărţi. De altfel, poziţia cărţii despre Persoane nu este cu nimic semnificativă, fiind 

vorba de o preluare a planului Institutelor lui Iustinian. 
6Portalis, în  Discursul preliminar la proiectul Codului Civil  (prezent doar în proiectul codului) arată 

clar raportul între lege, juridsprudenţă şi judecător. Nu este negată judecătorului capacitatea de a 

interpreta legea. Dimpotrivă, este obligaţia judecătorului să judece şi în cazul unor dispoziţii legale 

neîndestulătoare sau obscure. Dar când legea este clară, este oprit judecătorului să interpreteze: 

interpretaţio cessat in claris. 
7Codul civil roman nu copiază Codul lui Bonaparte. Sunt înlăturate multe neajunsuri ale codului 

francez (vezi art. 2, art. 969 şi  art. 1909 C civ.). Codul român are cu cca. 300 de articole mai puţin 

decât cel francez. În codul românesc subzistă şi  instituţii prevăzute de Codul Calimach (a treia 

codificare a dreptului privat in spaţiul european). 
8J. Verger, Les Universites au Moyen Age, PUF, 1999, unde autorul expune mai pe larg dificultăţile 

practice cu care se confruntă cercetarea juridică în epocă şi importanţa covârşitoare a operei lui Toma 

D‟Aquino în acest context. 
9Harold J. Berman, Law and Revolution. The formation of the Western Legal Tradition, Harvard 

University Press, 1983, p. 123-124; autorul arăta că din momentul înfiinţării facultăţii, în jurul anului 

1087 şi până în secolul al XIII –lea studenţi din întreaga Europă, în număr din ce în ce mai mare 
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obiect de studiu, necesar înţelegerii dreptului în genere. După modelul ei, universităţile  

(chiar şi numele de universitate provine tot din dreptul roman, unde universitas înseamnă o 

asociere cu personalitate juridică, în terminologia actuală, o corporaţie) din Padova, Pavia, 

Siena, Montpellier, Orleans, Salamanca, Paris şi Oxford (sec. XII) şi cele care au urmat la 

Praga, Viena, Heidelberg, Colonia, Erfurt (sec. XIII), Leipzig, Rostock, Louvain (sec. 

XIV), Greifswald, Friburg, Bâle, Ingolstadt, Treves, Mayence, Tubingen, Wittenberg  (sec. 

XV) au predat dreptul roman.  Nu este vorba de dreptul Romei Antice, ci de dreptul roman 

aşa cum a fost el transformat prin receptarea lui în lumea bizantină: se studia astfel Corpus 

Iuris Civilis, compilaţia împăratului  Iustinian redactată între anii 528 şi 533 ( adică  

Institutele, un manual de drept roman alcătuit de profesorii de drept din Bizanţ după 

diviziunile lui Gaius,  Digestele  (Pandectele), o colecţie organizată cuprinzând  opiniile  

jurisconsulţilor romani importanţi cum sunt  Gaius, Paulian, Papinian, Paul, Modestin, 

Julian etc. şi Codul, un set de constituţii imperiale legiferate după Hadrian) cu accent pe 

Digeste. Ulterior, alături de dreptul roman se studia şi dreptul canonic, adică dreptul în 

vigoare al Bisericii medievale
10

. Orice jurist serios era licenţiat în utriusque juris (în cele 

două drepturi). 

 

 3. În mod evident, în lumea medievală, reglementată prin cutume diverse, unitatea 

pe care o aducea dreptul roman a fost extrem de preţioasă. Unitatea de limbă (latina), de 

domeniu de cercetare şi de metodă, au făcut ca dreptul canonic să se dezvolte spectaculos, 

în paralel cu dreptul roman
11

. În acelaşi timp, dezvoltarea dreptului canonic, prin metoda 

cercetării dreptului roman a făcut ca ideea de cercetare în domeniul dreptului să se degaje 

pentru prima dată. Această cercetare s-a difuzat exclusiv prin universităţi
12

. Ea a avut şi 

                                                                                                                                                    

veneau să audieze cursurile de la Bologna: numărul studenţilor a crescut între sec. XI şi XIII de la 

1.000 la 10.000 de studenţi. Acest învăţământ era “un veritabil învăţământ  public, organizat oficial 

de  municipalitate, cu eliberarea de diplome”- v. Phillippe Jestaz; Christophe Jamin, La doctrine, 

Dalloz, Paris, 2004, p. 38. 
10Dreptul canonic s-a născut ca ştiinţă, odată cu Decretul lui Graţian ; o bibliografie considerabilă 

acordă acestui moment o importanţă deosebită, în sensul că pentru prima dată în istorie s-a elaborat o 

lucrare de mari dimensiuni, aproape exhaustive, care depăşea nivelul de compilaţie pentru a fi o 

“concordia discordantium canonum”, adică o lucrare de drept savant elaborată cu scopul de a prezenta 

textele , dar şi de a rezolva antinomiile rezultate din acumularea de texte. – v. Jean Gaudemet, Les 

naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, Ed. Montchrestien, 2001, 

p. 307. 
11Rainer Christoph Schwinges, Franzosische Studenten im Spatmittelalterlichen Reich, [în] “Les 

echanges universitaires franco-allemandes du Moyen Age au XX e S.”, textes reunis par  Michel 

Parisse, Editions Recherches sur les Civilisations, Paris, 1991, p. 37-54. 
12

Spre desosebire, în Anglia dreptul s-a dezvoltat cu totul antiintelectual, în afara 

Academiei. Construirea unui sistem judiciar paralel cu cel cutumiar în Anglia de către 

William Cuceritorul şi îndeosebi centralizarea extrem de rapidă a acestuia la Londra, 

recunoşterea dreptului la acţiune prin writ-uri acordate de cancelarul regelui, de un 

nejurist, pentru ca acţiunea să fie judecată, a făcut ca Londra să devină centrul unic de 

interes juridic. Cu toate acestea, prima Universitate s-a înfiinţat aici în 1825, iar prima 

Facultate de drept în 1828. Avocaţii sunt nevoiţi să meargă la Londra pentru a susţine 

interesele părţilor, formând acolo corporaţii colegiale (e.g.. cele 4 “Inns of Court” 

englezeşti sunt instituţii cu natură complexă: pe de o parte colegii profesionale de avocaţi 

şi de viitori judecători, pe de altă parte un mediu de formare a studenţilor, pe de altă parte 

cluburi cu circuit închis pentru avocaţi şi judecători; ele funcţionează pe principiul 

înscrierii şi nu pe cel al diplomelor/funcţiilor acordate de administraţie). Pentru această 
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consecinţe practice în ceea ce priveşte ţările catolice ale evului mediu. Istoria ne arată însă 

că multe dintre actualele ţări ale Europei continentale au fost izolate de Imperiu şi, ca 

atare, nu au fost reglementate prin regulile pozitive ale dreptului canonic (Elveţia, Polonia, 

ţările scandinave, Rusia, ţările balcanice). În toate aceste ţări, difuzia dreptului de inspiraţie 

romanistă s-a realizat abia în secolul al XIX- lea.  

 Ceea ce este important de reţinut din această evoluţie istorică este că (a) cercetarea 

dreptului, începută în Evul Mediu pornind de la dreptul roman s-a realizat în paralel cu 

dezvoltarea de reguli pozitive aplicabile efectiv şi operaţionale într-un anumit spaţiu 

juridic; (b) cercetarea dreptului s-a realizat în acelaşi fel în întreg spaţiul european. La 

Bologna erau 6000 de studenţi din toate ţările, care preluau după dictare cunoştinţe pe care 

le duceau ulterior în întreaga Europă. Pelerinajul academic a fost aproape două secole un 

fenomen copleşitor în lumea medievală.  

 Toată această cunoaştere comună universitară a juriştilor europeni, nu folosea 

practicii dreptului, aplicabil fiind dreptul local, de obicei cutumiar. În universităţi s-a 

dezvoltat însă ideea capitală că înţelegerea dreptului, cunoaşterea dreptului în genere nu 

înseamnă prezentarea şi analiza textelor de drept pozitiv. Deşi profesorii universităţilor 

înţeleg predarea dreptului ca pe un ars dictandi, obiectul lor de predare nu sunt numai 

cutumele şi nici chiar numai regulile dreptului bisericesc, canoanele şi decretele, ci pe 

lângă acestea, un anumit mod de raţionare juridică, originat în dreptul Romei Antice şi  

regulile de logică de factură aristotelică, foarte dragi scolasticii.  Aceasta face ca dreptul în 

lumea medievală să fie considerat ştiinţă, aşa cum era socotită şi teologia. 

 

         4.  Dreptul savant născut în Evul Mediu, predat public în universităţi a prins conturul 

unei cunoaşteri autonome, imposibil de redus la alte tipuri de cunoaştere şi mai ales net 

diferit de cunoaşterea legilor pozitive. Universitatea este locul predilect unde acest drept  şi 

numai acest drept se creează şi se difuzează tinerilor jurişti. Dreptul pozitiv a fost mult mai 

târziu predat în Universităţi. De exemplu, dreptul francez nu este predat la Universitatea 

din Paris decât din 1679, dreptul german din 1707, dreptul englez începe să fie predat la 

Oxford abia în 1758 şi la Cambridge abia în 1800. Cel mai devreme, dreptul naţional e 

predat în Suedia la Upsala, din 1620
13

. Aceasta îi face pe majoritatea cercetătorilor să 

considere că Evul Mediu este pentru dreptul savant o perioadă “exeptionellement 

brilliante”
14

, în care exclusivitatea cercetării “celor două drepturi” şi caracterul exclusiv şi 

unitar al limbii au condus la un progres extraordinar al dreptului teoretic.  

 Cunoaşterea comună universitară moştenită de jurişti în Evul Mediu a impus un 

anumit mod de gândire juridic. Revoluţia franceză  a rupt dreptul francez din evoluţia până 

atunci comună in plan European a gândirii juridice. Un cod practic şi “executoriu”, făcut 

pentru a fi aplicat a determinat o altă evoluţie a gândirii juridice în dreptul francez şi în 

toate ţările care au preluat ca model pentru reglementările civile Codul Napoleon.  Dreptul 

savant, aşa cum era înţeles în Vechiul Regim, şi-a pierdut, pentru o vreme, susţinătorii. El 

continuă însă să se dezvolte în spatiul prusian, dând culturii europene unul dintre cele mai 

fascinante produse ale gândirii juridice: codul civil german. Dacă fundamentul Codului 

Napoleon este reglementarea, conţinutul codului, în ceea ce priveşte BGB, această 

                                                                                                                                                    

lume de jurişti, universităţile din Oxford sau Cambridge au fost întotdeauna “prea 

departe”. Dreptul roman şi dreptul canonic care se studia aici, ca şi pe continent, ajungea 

să influenţeze alte cercuri. Studenţii acestor facultăţi nu sunt viitorii judecători şi nici 

viitorii avocaţi, ci cardinalii şi diplomaţii.  
13Rene David, Le droit compare. Droits d’hier, droits de demain, ed. Economica, Paris, p. 182. 
14Phillippe Jestaz; Christophe Jamin, La doctrine, Dalloz, Paris, 2004, p. 49. 
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construcţie juridică extraordinară îşi găseşte izvorul unităţii într-o metodă. Această metodă 

va influenţa decisiv gândirea juridică de pretutindeni. Difuzia ideilor BGB-ului este 

covârşitoare. Ea depăşeşte universităţile germane şi tribunalele, ajungând să pătrundă toate 

mediile universitare şi o mare parte din tribunalele lumii.  

 La data redactării sale, (BGB a fost complet redactat în 1896 şi a intrat în vigoare 

la 1 ianuarie 1900) BGB cuprindea reglementări existente deja în dreptul aplicabil. Nu a 

fost o reglementare novatoare, ca reglementarea franceză din Codul civil de la 1804. 

Metoda de raţionare juridică, codificată în BGB, şi nu noutatea soluţiilor legislative a fost 

cea care a determinat o adevărată revoluţie a modelelor juridice în Europa la începutul 

secolului al XIX-lea. Cele mai multe ţări ale Europei au preluat în dreptul lor pozitiv noul 

model, renunţând la modelul francez (Italia, Portugalia, Austria, Rusia, Bulgaria, Grecia). 

Toate  alma mater ale lumii au fost direct influenţate de codul german. 

 Fractura istorică
15

 pe care o creează Revoluţia Franceză între facultăţile Vechiului 

Regim şi facultăţile imperiale, apoi regale nu exista în spaţiul prusian. Aici tradiţia 

studiului dreptului roman, a cercetării universitare libere este continuă. Spre deosebire, în 

Franţa după Revoluţie, aşa cum am arătat, profesorii erau funcţionari de stat, însărcinaţi de 

minister să prezinte textele de lege aplicabile. Cu toate că Napoleon a înfiinţat Şcolile 

Imperiale, cum este Universitatea din Paris I - Sorbona şi câte o facultate de drept în 

fiecare oraş în care funcţiona o curte de apel, statutul profesorilor de aici nu le permitea 

acestora desfăşurarea liberă a activităţilor de predare a dreptului şi de cercetare juridică. Pe 

linie de cercetare juridică, la sfârşitul secolului al XIX-lea, o nouă teorie începe să se 

dezvolte în spaţiul prusian: la Universitatea din Berlin, metoda de studiu a dreptului roman 

se schimbă. Friedrich Karl von Savigny propune, după 30 de ani de muncă, o metodă 

ştiinţifică de studiu a dreptului roman, cu folosirea unui limbaj riguros, cu degajarea 

categoriilor generale şi a regulilor generale din mulţimea de reguli juridice, cu operarea 

unor distincţii clare, după criterii anterior determinate. 

 În toate universităţile germane începe să se predea, pornind de la dreptul roman, o 

“teorie generală a dreptului” în materie de drept privat, o teorie care nu are nimic de a face 

cu dreptul aplicabil (în vigoare era Codul Prusian). Ceea ce codifică BGB este această 

teorie. A rezultat un cod teoretic, foarte bogat în soluţii de detaliu, conceput după o 

organizare logică de la general la particular. Prima parte a acestui cod este cea mai 

fecundă. Ea cuprinde reguli generale şi categorii juridice generale din punct de vedere 

logic faţă de noţiunile şi regulile din celelalte patru părţi (cele 5 părţi ale BGB sunt: partea 

generală, dreptul obligaţiilor, dreptul bunurilor, dreptul familiei, dreptul succesoral).

 BGB a dezvoltat un nou model juridic de gândire care a influenţat în primul rând 

mediile universitare de pretutindeni
16

. La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX 

sute de studenţi americani studiau la universităţile germane
17

. Şcolile juridice din Austria 

şi Elveţia utilizau lucrările juridice şi manualele profesorilor germani. Profesorii ruşi, 

predau doctrina germană, la fel ca şi profesorii suedezi sau italieni, deşi în Italia, până la 

                                                           
15Perioada contemporană pentru doctrină juridică nu începe cu 1789, ci în 1804, o dată cu Codul 

Napoleon. 
16Influenţa acestei metode, acută în anii „60 ai sec. al XX-lea, este în declin acum, dar a dominat 

întregul secol al XX-lea. În prezent, modelul tratatelor internaţionale, metoda de raţionare a 

Convenţiei de la Viena din 1980 cu privire la vânzarea internaţională de mărfuri, regulile de common-

law englez şi american, formularea de restatements ale principiilor de drept civil, sunt pe cale de a se 

impune. Cel mai bun exemplu pentru aceasta sunt lucrările Comisiei Landau pentru degajarea 

principiilor comunitare de drept civil. 
17Ideea de a preda la facultăţile americane o teorie generală a dreptului provine din aceste împrejurări. 
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unificare, provinciile aveau o legislaţie de inspiraţie franceză. Influenţa acestui cod a 

demonstrat că nu “dreptul german” pe care îl conţine este important, ci “metoda generală 

de cercetare a dreptului”, este cea care merită a fi cunoscută de oricine. Metoda de lucru 

germană, fiind o metodă de gândire, de raţionare a devenit şi o metodă de creare a regulilor 

de drept, pornind numai de la cod. In mod evident, într-un asemenea spaţiu juridic, ideea 

de aplicare a dreptului are un alt conţinut juridic, ea nefiind o misiune a puterii, ci o 

operaţiune care de cele mai multe ori reclama aportul creativ al judecătorului.  

 

5. Codul Cuza nu a avut parte de o dezbatere parlamentară. A fost un act de voinţă 

al suveranului, care a decretat Codul la propunerea Consiliului de Stat. Redactorii Codului 

român erau străluciţi cunoscători ai dreptului roman şi ai dreptului francez, mari admiratori 

ai operelor precursorilor Codului Napoleon. Pe de altă parte, Cuza a dorit un cod practic, 

uşor de aplicat. Codul civil român este, ca si cel francez, o codificare de prescripţii, care nu 

lasă loc pentru reglementarea unei modalităţi de formare a normelor. Nu găsim nicăieri în 

cele două coduri vreo referire la principiile de drept şi, din acest motiv, în cele două sisteme 

de drept  judecătorul naţional nu este competent să judece conflicte între normele de drept 

şi principii, ci numai între norme de drept. 

Francezii se raportează mereu la jurisprudenţa Curţii de Casaţie pentru a găsi 

sensul actual al textelor Codului Napoleon. La noi rolul instanţei supreme se menţine în 

acela de a tranşa litigiile, adică de a găsi o soluţie legală în cauza civilă. Intrucât stării de 

fapt dedusă judecăţii trebuie să i se găsească un text de lege pe măsură, soluţia rezultată nu 

poate avea nici o valoare pentru drept sau pentru o altă curte de justiţie. Numai dacă 

problema soluţiei legale e lăsată la o parte şi devine centrală problema soluţie juridice 

adecvate, putem vorbi de un judecător-magistrat. Altfel, diferenţa între un judecător şi un 

alt organ de aplicare  nu există decât la nivelul poziţiei în sistemul de aplicare a normelor.  

Prevederea în proiectul noului cod civil român a principiilor generale de drept ca 

direct aplicabile de către judecător ar reda dreptului  magistraţilor posibilitatea efectivă de a 

judeca pricinile. Convingerea judecătorului, care alături de lege determină soluţia dată unui 

litigiu, nu pot să aibă ca obiect doar problemele stării de fapt. Hotărârea judecătorească nu 

este un act de aplicare a dreptului de statură egală cu un proces-verbal de contravenţie. Prin 

ea trebuie să respire convingerile juridice ale magistraţilor. Judecătorul are dreptul si 

obligaţia să aibe nu numai opinii, ci şi convingeri formate în cursul experienţei profesionale 

şi personale. Principiile de drept sunt cele mai autorizate călăuze ale judecăţii. 

Efortul căutării soluţiei legale este de departe inferior celui al căutării soluţiei 

juridice adecvate. Diferenţa este atât de mare ca şi cea dintre un vânător şi câinele lui de 

aport, ca între creatorul responsabil şi executantul liniştit. 

Ideea de aplicare a dreptului, aşa cum ne-a parvenit azi prin preluarea în cultura 

juridică românească a modelului Codului Napoleon, pune magistratul într-o poziţie foarte 

comodă. Invocarea textului de lege care întemeiază hotărarea este o condiţie necesară 

(negativă), dar nu şi una suficientă (pozitivă) pentru o soluţie juridică adecvată. Nu 

indicarea legii care intemeiază soluţia este misinea justiţiei, şi nici temeiul separării ei 

constituţionale de puterea executivă. Căutarea şi găsirea, prin apel la cultura juridică, la 

principiile şi regulile de drept, a soluţiei juridice potrivite ar reda judecătorului demnitatea 

de magistrat, iar dreptului civil român o respiraţie care s-ar putea adăuga azi plămânului 

european. 


