
 

 

 

 

NORMA JURIDICĂ ŞI RELAŢIA SA CU „JUSTUL“ 

Adriana Nicoleta ODINĂ

 

REZUMAT: Ansamblul regulilor provenind de la raţiunea naturală constituie ceea ce 

numim drept natural în sens obiectiv sau mai simplu - drept natural. Pentru a susţine 

existenţa unui „drept natural”, prin urmare, înseamnă, a sprijini ideea că există lucruri 

juste care nu sunt aşa (juste) doar în virtutea unui acord sau în conformitate cu o normă, ci 

pentru că se datorează în virtutea unui anumit fapt sau într-o anumită situaţie. Deoarece 

justul se divizează în justul natural sau drept natural şi justul pozitiv sau drept pozitiv, 

regulile respective ale dreptului se divizează şi ele în naturale şi pozitive. Justul pozitiv 

provine din voinţa umană şi prin urmare regula sa are aceeaşi origine cu decizia umană. În 

schimb, justul natural are - pentru a regla enunţurile raţiunii naturale - norma juridică 

naturală. Dreptul natural – sau ansamblul de norme juridice naturale – este constituit din 

prescripţiile raţiunii naturale care enunţă o îndatorire de justiţie, iar prescripţiile sunt o 

parte din legea naturală. 

 

CUVINTE CHEIE: Arta dreptului, just, injust, ars legis, drept natural, normă juridică 

CODUL JEL: K 1 

 

Obiectul de studiu al juristului a fost întotdeauna norma (sau legea în sens generic), 

înţelegând aici preceptele care reglementează viaţa socială. Există diverse tipuri de norme, 

începând cu legea dată de Parlament, actele normative guvernamentale sau cutuma 

legalmente obligatorie, până la norma decurgând din autonomia privată (contractul), dar 

ele au toate în comun faptul că sunt prescripţii normative obligatorii. Fără a intra într-un 

studiu de fond al normei, trebuie să ințelegem care este relaţia dintre normă (sau lege în 

general) şi arta juristului, altfel spus, relaţia dintre normă şi just sau justeţe. 

Faptul că între acestea există o relaţie strânsă este pus în evidenţă de istorie şi limbajul 

utilizat de secole. Legile au primit încă din Antichitate numele de drept şi acest uzaj s-a 

intensificat recent astfel încât astăzi cuvântul drept este definit ca lege chiar dacă este 

sigur că în mod mai precis “legea” primeşte numele de “drept obiectiv”.  

Denumirea de teorie sau doctrină a legii naturale nu este altceva decât explicaţia 

ştiinţifică a unui fapt de experienţă, care este un dat natural al omului
1
.  

Dreptul natural şi dreptul pozitiv - în concepţia noastră - se raportează între ele. Primul 

are anterioritate logică faţă de cel de-al doilea, dându-i raţiunea de a fi în măsura în care 

dreptul pozitiv se justifică prin el (conţine justul), astfel încât putem vorbi de un sistem 

juridic unic ce este în parte natural şi în parte pozitiv. 

                                                           
 Lector univ. dr. Universitatea “Eftimie Murgu – Reşiţa” 

 
1 Javier Hervada, Introduction critique au droit naturel, traduction H. Devolve, éd. Bière, Ed. Pampelune 1991, 
p.129 
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Numai în prezenţa unui asemenea ansamblu de norme numit sistem juridic, 

consecinţele subiectelor de drept sunt predictibile şi rămân predictibile – ceea ce înseamnă 

că dreptul susţine relaţii sociale stabile.
2
 

Ştiinţa şi arta juridică trebuie să conjuge totodată factorii naturali şi factorii pozitivi. În 

acest sens, ştiinţa dreptului natural este ştiinţă a dreptului şi jurisprudenţă.  

Considerăm că ştiinţa şi arta dreptului sunt, în acelaşi timp, ştiinţă şi artă a dreptului 

natural şi a dreptului pozitiv, bazându-ne pe faptul că există drepturi naturale şi drepturi 

pozitive, iar drepturile care sunt parţial naturale şi parţial pozitive sunt şi ele numeroase. O 

ştiinţă şi o artă a dreptului care se limitează exclusiv la pozitiv sunt o ştiinţă şi o artă a 

dreptului parţiale şi adesea injuste.  

Pe de altă parte, ştiinţa dreptului trebuie să-şi întărească forţa şi să-şi recucerească 

dimensiunea jusnaturalistă, ca element integrant al muncii sale de interpretare şi de 

cunoaştere a dreptului. Obiectul principal al ştiinţei dreptului natural este - în concepţia 

noastră  - expunerea sistemului de drepturi naturale sau ansamblul justului natural.   

În relaţie cu conduita umană, raţiunea noastră – cea a tuturor oamenilor din toate 

epocile – nu ne arată o indiferenţă universală, nu consideră indiferente toate actele pe care 

omul le poate realiza fizic, ci, independent de legile pozitive date de oameni, de societate, 

emite judecăţi de obligaţie: trebuie să faci aceasta, trebuie să eviţi cealaltă. În legătură cu 

aceste judecăţi raţiunea emite de asemenea judecăţi estimative sau de evaluare: este bine 

că ai făcut acest lucru, este rău că ai făcut celălalt lucru. Aceste judecăţi se polarizează în 

jurul a doi termeni cunoscuți: bine şi rău. “Binele” sau ceea ce este bine este ceea ce 

trebuie făcut; ceea ce este rău sau “răul” este ceea ce trebuie evitat. În cadrul conduitei 

umane, raţiunea noastră sesizează lucrurile pe care trebuie să le facem – şi le numim pe 

acestea binele - şi lucrurile pe care trebuie să le evităm - este ceea ce numim rău - astfel 

încât evaluăm ca bun actul făcut deoarece trebuie făcut, şi ca rău actul pe care ar fi trebuit 

să-l evităm.  

Chiar dacă au existat şi alte concepţii care nu s-au situat neapărat pe o poziţie similară 

cu cea susăţinută de teologi,în ceea ce privește legea divină, nu se poate nega faptul că, pe 

lângă ceea ce trebuie să facem şi ceea ce trebuie să omitem, există de asemenea judecăţile 

permisive: putem face asta (este licit să o facem), putem omite cealaltă (este licit să nu o 

facem). Nu trebuie să explicăm aici că binele şi răul nu au un sens tehnic în acest tip de 

judecăţi şi de evaluări. O crimă sau un delict foarte bine realizate din punct de vedere 

tehnic reprezintă mereu un rău. Bine şi rău se referă la ceea ce numim mediu etic sau 

moral, adică la conduita umană în măsura în care ea este sau nu în concordanţă cu ceea ce 

este omul, cu fiinţa sa şi cu scopurile sale. 

Trebuie să remarcăm că judecăţile morale despre care vorbim nu constituie nici ele 

concluzia la care ajunge subiectul în ceea ce priveşte acţiunea lui sau ceea ce va face în 

fiecare moment. Când un subiect decide într-o situaţie concretă ceea ce va face, el judecă 

fără îndoială, că în ceea ce priveşte conduita sa – oricare ar fi motivele sale - aceasta este 

cea care îi convine. Uneori el va decide să acţioneze conform judecăţilor morale 

semnalate, iar alteori va decide în opoziţie cu ele. Această observaţie elementară ne arată 

că judecăţile morale evocate preced decizia de a acţiona şi nu se confundă cu judecata 

                                                           
2 Brînduşa Marian, „Rolul izvoarelor dreptului comunitar în sistemul izvoarelor dreptului” publicată în Revista 

română de filozofie a dreptului şi filozofie socială nr. 3/2006, ISSN 1584-1075, p. 97. 
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personală a subiectului care îl fac să ia această decizie. Experienţa arată că astfel de 

judecăţi morale apar de la sine ca normă obiectivă de a acţiona, pe care nu putem să o 

confundăm cu norma subiectivă, adică cu judecata particulară a subiectului asupra a ceea 

ce a decis să facă. În faţa binelui celuilalt, judecata morală spune: «nu vei fura»; un 

anumit subiect poate decide să nu urmeze această normă şi să-şi însuşească bunul altuia: 

judecata sa particulară «am interesul să fur» şi decizia sa «voi fura» sunt norme şi decizii 

(subiective).  

Într-o accepţiune largă, legea ar fi directiva sau îndreptarul după care acţionează orice 

lucru sau fiinţă, sau o forţă îndrumătoare a acţiunilor sau a efectelor. 

Deoarece justul se divizează în justul natural sau drept natural şi justul pozitiv sau 

drept pozitiv, regulile respective ale dreptului se divizează şi ele în naturale şi pozitive. 

Justul pozitiv provine din voinţa umană şi prin urmare regula sa are aceeaşi origine cu 

decizia umană. În schimb, justul natural are - pentru a regla enunţurile raţiunii naturale - 

norma juridică naturală. 

Ansamblul regulilor provenind de la raţiunea naturală constituie ceea ce numim drept 

natural în sens obiectiv, sau pur şi simplu – prin transpunere de limbaj – drept natural
3
. 

Regulile pozitive ale dreptului primesc numele de drept pozitiv în sens obiectiv, sau pe 

scurt drept pozitiv. Întâlnim deci din nou diviziunea între drept natural şi drept pozitiv, de 

această dată în ceea ce priveşte regulile dreptului. 

Dreptul natural – sau ansamblul de norme juridice naturale – este constituit din 

prescripţiile raţiunii naturale care enunţă o îndatorire de justiţie, iar prescripţiile sunt o 

parte din legea naturală. 

Definiţiile normative trimit – explicit sau implicit – la aspectul înfricoşător al 

dreptului, identificându-l cu “dreptul obiectiv” care ţine sabia ridicată asupra destinatarilor 

în numele voinţei generale pe care o exprimă supuşi cetăţenii; nici urmă de înţelepciunea 

sa, de prudenţa, de raţiunea sa întru ocrotirea libertăţii destinatarilor care se nasc oameni 

liberi şi egali în drepturi, de la natură – cărora să le fie scut, de ocrotire şi de garantare
4
. 

 Pe de altă parte, studiul dreptului este, în mare parte, studiul legilor, iar juristul 

primeşte adesea numele de «om al legii». Juriştii Romei au acordat o mare importanţă 

interpretării legilor, urmărind pe de o parte să le aplice eficient la realităţile sociale, iar pe 

de altă parte să le adapteze la evenimentele noi create de viaţă
5
. Care este originea acestei 

relaţii între legi şi arta juristului? 

Am putea crede că arta juristului este arta legilor, dar aceasta ar duce la confuzie. Arta 

este un «savoir faire», o competenţă, o ştiinţă de a face lucrurile, deci a vorbi despre arta 

                                                           
3 Dreptul natural – în sens obiectiv – nu este decât un fel sau un tip de norme juridice. Trebuie deci să facem 

distincţia între dreptul natural şi alte lucruri cu care se învecinează adesea – cu o imprecizie de neînlăturat – de 

exemplu, titlul de drept natural. Concret, nu sunt propriu-zis drept natural: a) condiţionările obiective ale 
dreptului pozitiv, determinate de natura şi structura lucrurilor; legile pozitive trebuie să ţină cont de consistenţa, 

de proprietăţile şi legile care domnesc asupra lucrurilor ca obiecte de reglementare, dar aceasta nu este o 

chestiune de drept natural, ci de înţelepciune şi de bun simţ legislativ, de legi corecte sau incorecte. b) Momentul 
raţional sau dimensiunea de raţionalitate a dreptului pozitiv; orice normă juridică trebuie să fie raţională, astfel 

încât o normă iraţională încetează de a fi obligatorie în măsura în care ea este iraţională; dar aici aceasta este o 

proprietate a normei pozitive, nu a dreptului natural. Ceea ce am semnalat constituie ansamblul proprietăţilor şi 
condiţiilor normelor pozitive, nu un fel sau un tip de norme juridice, care este (sau în ceea ce consistă) dreptul 

natural. 
4 Gheorghe Mihai, Fundamentele dreptului, vol.III, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 35 
5 Lidia Barac, Elemente de teoria dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 116 
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legilor ar însemna arta de a face legi bune, şi acesta nu este rolul juristului, ci al celui care 

guvernează; ars legis este o parte din “arta politicii” sau prudenţă politică. Transformarea 

unui ansamblu de norme într-un sistem de drept este consecinţa unei acţiuni politice. 

Acest tip de acţiune politică reprezintă un proces de centralizare (ierarhizare) politico-

juridică. O centralizare politică în sistemul de relaţiilor sociale şi o centralizare juridică în 

ansamblul de norme
6
. 

În concluzie, această “prudenţă politică” sau”arta de a face legi bune” nu este nici pe 

departe de neglijat în ceea ce priveşte protecţia şi garantarea drepturilor subiective 

naturale. Fără îndoială, juristul are un rol de jucat în redactarea legilor: adesea juristul face 

propuneri de iure condendo
7
; dar rolul său este doar un rol auxiliar aici.  

Oamenii politici, cei care guvernează, fac legile. Iată un dat pe care nu trebuie să-l 

uităm: funcţia juristului începe odată ce legile sunt stabilite. Juristul interpretează legile 

pentru aplicarea lor corectă. Dar de ce arta juristului, care ar trebui să fie arta justului, se 

interesează în aşa măsură de lege şi de interpretarea sa ? Poate cunoaştem semnificaţia 

unui cuvânt, a mai multora, a tuturora din propoziţie, însă ne scapă sensul propoziţiei(...). 

În natură obiectele nu poartă, prin ele însele nici o semnificaţie, nu au înţeles de sine(…). 

Dimpotrivă, în societate, o relaţie, o structură, o însuşire, o acţiune, o faptă, poartă 

semnificaţia pe care le-o dă intenţionat autorii lor… Lipsa înţelegerii actelor şi faptelor 

umane are grave consecinţe în viaţa fiecăruia
8
… şi poate leza grav drepturile fiecărui 

individ.  

Legiuitorul caută să evite asemenea situaţii, dar el nu poate cuprinde multitudinea 

cazurilor concrete care vor cădea sub incidenţa actului său normativ. 

În mod firesc, din acest motiv arta juristului se interesează în aşa măsură de lege şi de 

interpretarea sa: pentru că există o relaţie între just – drept – şi lege, iar arta juristului este 

sub acest aspect determinantă în protecţia drepturilor destinatarilor. Natura legii ne 

arată această relaţie: legea este într-un anume sens regulă, cuvânt ce înseamnă acelaşi 

lucru cu norma; şi o regulă este o măsură. În general cuvântul normă este echivalent cu cel 

de regulă… în imensa lor majoritate normele conţin reguli de comportament, atribuie 

drepturi, şi stabilesc obligaţii corelative
9
. Cu alte cuvinte, legea reglementează dreptul şi 

datoria corelativă, adică ea arată ce lucruri aparţin fiecăruia, dreptul lor şi datoria lor, când 

şi cum se poate cere dreptul sau trebuie plătită datoria etc. Se desprinde deci ideea că 

legea – norma în general – are două funcţii în ceea ce priveşte dreptul. Pe de o parte, legile 

pot fi cauză a dreptului, căci uneori ele repartizează lucrurile – material sau imaterial – 

acordând titlurile de atribuire, care au în justiţie un caracter de datorie, adică ele creează 

drepturi. Chiar dacă ea nu este singura cauză a dreptului, legea este adesea cauză a 

acestuia; este astfel deoarece legile creează organisme de guvernare şi le atribuie funcţiile 

respective. 

                                                           
6 Brînduşa Marian, „Rolul izvoarelor dreptului comunitar în sistemul izvoarelor dreptului” publicată în Revista 

română de filozofie a dreptului şi filozofie socială nr. 3/2006, ISSN 1584-1075, p. 100.  
7 De iure condendo, (expresie latină frecvent utilizată ori de câte ori se vorbeşte de politică legislativă. În 

practică, latinismul în cauză este în general folosit pentru a se referi la discuţii privitoare la perspectivele 

schimbării legislative, eseuri în materie, teze sau doctrină); sursa: 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/de_iure.shtml 
8 Gheorghe C. Mihai, Inevitabilul drept, Ed. Lumina Lex. Bucureşti 2002, p.150-151 
9 Nicolae Popa, Mihail Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generală a dreptului, Ediţia 2, Ed. All Beck, 
Bucureşti, 2005, p.131 
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Pe de altă parte, legea acţionează ca măsură a dreptului, adică ea reglementează 

drepturile şi modul de a le utiliza, ea arată limitele sale, stabileşte ipotezele de capacitate 

etc. Problema care se iveşte aici este a dezvăluirii sensului curat al termenilor „just” şi 

„raţional”, respectiv „injust” şi „neraţional”. În concepţia clasică legea e „Incarnation de 

la Verite, de la Raison, de la Justice… comme un acte incontestable et sacre, dont le bien-

fonde ne peut etre mis en doute”
10

. Plecând de la premisa că norma de drept conţine ceea 

ce trebuie să îndeplinească un subiect, ceea ce el este îndreptăţit sau nu să facă sau ceea ce 

i se recomandă sau este stimulat să îndeplinească, putem rezuma: „Legis virtus haec est: 

imperare, vetare, permitere, punire”(forţa legii constă în: a ordona, a interzice, a permite, 

a pedepsi)
11

. 

Legea este deci regulă a dreptului. De aici importanţa sa pentru arta juristului.  

Este evident că în justiţia legală relaţiile de justiţie ale individului cu comunitatea se 

reglementează prin prescripţiile legii. Prin urmare, interpretarea legii de către jurist este o 

parte importantă a artei sale prin aceea că duce la cunoaşterea justului legal, care este 

adecvarea vieţii sociale la propriile reguli, adică normele sau legile. 

Mai mult, distribuţia bunurilor şi sarcinilor în comunitatea politică se face în mare 

măsură prin norme sau legi de rang diferit. Se întâmplă frecvent ca legea să regleze 

distribuţiile în colectivităţile mici; de exemplu, moştenirea legitimă, distribuirea 

beneficiilor în societăţile comerciale, participarea la beneficii a muncitorilor etc. Prin 

aceasta, de asemenea, legea măsoară justul şi în acest caz a justului distributiv. 

În fine, legile stabilesc deasemenea justul în relaţiile dintre privaţi (relaţii de justiţie 

comutativă). De exemplu, economiile cunosc adesea impozitarea sau taxarea legală a 

preţurilor, legislaţia referitoare la contractele de închiriere reglementează drepturile şi 

îndatoririle proprietarilor şi chiriaşilor, etc.
12

 

Tot astfel, legile edictate de comunitatea politică, ca şi prescripţiile cu caracter 

normativ a căror sursă este autonomia privată, ca şi convenţiile colective, statutele, 

contractele şi alte asemenea acte juridice ale autonomiei private, guvernează şi ele în mod 

similar justul, şi interpretarea lor este o parte a artei juristului. 

Norma juridică. Conform celor arătate, se poate afirma că justul are o regulă; şi 

această regulă primeşte numele de regulă a dreptului sau normă juridică. 

Din punct de vedere al artei dreptului sau artei justului, este clar că nu trebuie să 

confundăm norma cu dreptul. Chiar dacă norma primeşte numele de drept, norma de drept 

nu este dreptul, ci regula sa. Norma este regula dreptului, dreptul fiind lucrul just, aşa cum 

s-a explicat deja. Norma deci primeşte numele de drept (drept obiectiv) prin atribuire 

analogică, adică prin transpunerea limbajului. 

                                                           
10 Gheorghe Mihai, Fundamentele dreptului, vol.III, p.160 
11 Modestinus, apud Nicolae Popa, Mihail Constantin Eremia, Simona Cristea, op. cit., p.131 
12 “Măsură a justului, regulă a dreptului şi a îndatoririi”, astfel se prezintă legea în faţa juristului şi aceasta este 

perspectiva în care arta dreptului o studiază şi o interpretează. Juristul priveşte legea din perspectiva justiţiei – nu 
«justiţia ideală sau justul în sensul lor analogic ori în cel abuziv – contribuind eficace la instaurarea unei societăţi 

juste în care fiecare are ceea ce este al său. Desigur, acest lucru nu este posibil de la început, dar devine posibil 

treptat, pentru a da înainte de toate omului ceea ce îi revine prin natură - drepturile sau exigenţele sale de justiţie 
inerente persoanei. Dacă drepturile naturale nu ar fi baza sarcinii juristului, acest lucru ar consta în a da fiecăruia 

ceea ce indică legea pozitivă, îndepărtându-se astfelde justiţie pentru a deveni o agenţie de precepte ale puterii 

sau intereselor individuale sau de grup. Juristul nu este un legislator, de aceea în caz de conflict între lege şi 
justiţie adevăratul jurist se înclină în faţa justiţiei şi nu în faţa legii; Javier Hervada, op. cit., p. 121          
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Deoarece este regulă a dreptului,  norma este juridică. Într-adevăr, juridic este 

adjectivul care indică ceea ce este propriu noţiunii de ius, deci “justului” sau “justeţei”. De 

aceea caracterul distinctiv al normei juridice este justiţia: este vorba de norma conduitelor 

juste. Acolo unde nu există relaţie de justiţie – legală, distributivă sau comutativă – nu 

există normă juridică
13

 adică nu există normă care să nu fie obiectul artei justului, chiar 

dacă poate fi vorba de o normă de altă specie. 

Recent normele juridice au fost privite din alte puncte de vedere. Un punct de vedere 

foarte comun până acum a fost cel al ordinii sociale: Din punct de vedere etimologic 

termenul de normă provine din cuvântul grecesc „nomos” semnificând ordinea. Analiza 

etimologică sugerează că, prin intermediul normelor, societatea devine un cosmos 

organizat într-o ordine imperativă, indicativă şi sancţionatorie pentru conduită. Nici o 

formă de asociere umană nu poate funcţiona în mod adecvat fără instituirea unui minim de 

reguli de conduită, putându-se afirma că societatea se naşte odată cu geneza normei
14

. În 

concordanţă cu aceasta, normele despre care vorbim au fost înţelese ca „prescripţii” ale 

comportamentelor umane spre scopurile societăţii, sau ca delimitare a sferelor de libertate, 

sau ca soluţie a conflictelor de interese eventuale, sau ca reglementare şi ordonare a 

relaţiilor sociale, etc. Fără îndoială aceste observaţii conţin lucruri adevărate, chiar dacă în 

opinia noastră ele sunt toate rezumate ale observaţiei celei dintâi: ordonare a 

comportamentelor umane spre scopurile societăţii. Deci în definitiv orice reglementare a 

relaţiilor sociale, orice soluţie a conflictelor, sau orice delimitare a libertăţii trebuie 

supusă, pentru a fi corectă, unui criteriu suprem, scopurilor superioare, altfel spus, binelui 

comun al societăţii. Or, din această sferă a “binelui comun” nu putem exclude protecţia şi 

garantarea drepturilor naturale. În acest sens, nici o definiţie filosofică a legii nu ni se pare 

mai adecvată decât cea dată de Toma d’Aquino: “legea este o ordonare raţională a 

conduitelor umane în funcţie de binele comun”
15

. 

 Totuşi, această perspectivă este o perspectivă proprie filosofiei politice, adică 

unei contemplări a convivialităţii sau convieţuirii sau sociabilităţii umane în funcţie de 

dezvoltarea sa concretă (ceea ce este propriu filosofiei politice). Dar aceasta nu este 

perspectiva juridică (dacă prin perspectivă juridică înţelegem acea perspectivă a artei 

dreptului, adică a justului) deoarece juridicul este propriu lui ius sau iustum; norma este 

juridică în funcţie de ius sau drept (în sens realist). Perspectiva juridică nu este cea a 

ordinii sociale, ci cea a repartiţiei lucrurilor
16

.  

 Prin urmare, norma dobândeşte conotaţia de juridică datorită relaţiei sale cu 

distributivul, comutativul sau legalul. În această ordine, legile statului pot avea un caracter 

foarte divers. Norme tehnice (de exemplu, referitoare la construcţia aparatului propriu), de 

organizare, de sprijin pentru o activitate etc., dar toate sunt juridice în măsura în care, 

marcând ceea ce este obligatoriu în funcţie de binele social, sunt la originea unei datorii de 

justiţie legală. Va fi deci normă juridică orice regulă de conduită a cărei îndeplinire va fi o 

                                                           
13 Aristotel, Etica Nicomahică, Ed. IRI, Bucureşti, 1998,  p. 117 
       14 Ion Craiovan, Tratat elementar de teoria generală a dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti 2001, p. 131 
15 “Et sic quatuor praedictis potest colligi definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad 

bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata" (Din cele patru concluzii stabilite putem 
alege o definiţie a legii, care nu este altceva decât o prescripţie a raţiunii ordonate spre binele comun, promulgată 

prin cel care are grija comunităţii); S. Th., Summa Theologiae, I-II, q.90, a.4; în Rubin P. Alfred, Ethics and 

Authority in International Law, Cambridge University Press, England, 1997, p.17  
16 Javier Hervada, op. cit., p. 122      
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obligaţie de justiţie, o îndatorire justă, fie că provine de la autoritatea socială, fie că derivă 

din capacitatea de compromis a persoanelor, din consimţământul oamenilor sau din natura 

umană
17

. 
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17 Certains auteurs considèrent que le fondement de l'obéissance à la règle de droit est le droit naturel, c'est-à-dire 

l’ensemble des règles idéales de conduite humaine, auquel le droit positif doit être soumis(...).Pour Aristote et 
plus généralement les théoriciens du droit naturel classique (Platon, les stoïciens), le droit naturel (ce qui est 

juste) est le principe supérieur de justice inscrit dans la nature des choses et conforme au bon ordre de la nature 

et de la cité. Pour Saint Thomas d'Aquin, le droit naturel est inspiré par Dieu. Enfin, certains auteurs (appartenant 
à l'école du droit naturel moderne) considèrent que le droit naturel doit se déduire de la nature de l’Homme 

(Grotius), qu'ils définissent soit par sa puissance et son désir (Hobbes), soit par son aspiration au bien-être 

(Locke), soit par la dignité qui caractérise la personne (Kant); Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association 
Henri Capitant, PUF, 1987-2007. « Règle », p. 774 


