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Abstract: Ce este fericirea din punct de vedere filosofic? Ce este fericirea din punct de vedere psihologic? Este 

fericirea unul din drepturile sau una din libertățile fundamentale ale omului în sensul prevederilor constituționale? 

Poate fi socotiă fericirea ca fiind o libertate civilă sau un drept subiectv în sensul dreptului civil? „Dreptul la fericire” 

este unul și același lucru cu „Dreptul la căutarea fericirii”? Cum ar putea fi definit conceptul de „Drept la fericire” 

din punct de vedere juridic?Aceastea sunt o parte din întrebările la care vom încerca să răspundem în rândurile ce 

urmează. 

 

Cuvinte cheie: dreptul la fericire; dreptul la căutarea fericirii; drept subiectiv civil; libertatea civilă; drepturi și 

libertăți fundamentale. 

 

 

I. Introducere 

 

În lumea tot mai zbuciumată a secolului în care trăim omul încearcă să definească conceptul de 

fericire nu ca o trăire a individului în raport cu anumite împrejurăi care-i determină anumite sentimente de 

plăcere, de bucurie supremă, de admirație puternică, etc. ci ca un „drept la fericire”. 

Astfel, în acest sens în țara noastră, au apărut unele ințiative cetățenești [1] cum ar fi de exemplu  

propunerea ca ,,dreptul la fericire” să figureze alături de demnitatea umană, dreptul la viață, dreptul la 

integritate fizică și psihică, etc., ca un drept distinct în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene 
[2]. 

Însă, mai înainte de această ințiativă, Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția nr. 

66/281/12.07.2012 a proclamat data de 20 martie drept ,,Ziua Internațională a Fericirii” (Interntional Day of 

Happiness).  

,,Căutarea fericirii este unul dintre obiectivele fundamentale ale fiinţei umane”, subliniază Adunarea 

ONU în Rezoluţia sa adoptată prin consens. Documentul propune celor 193 de ţări membre să celebreze 

această zi ”în manieră potrivită, în special prin activităţi educative” şi să abordeze politici publice care să 

crească bunăstarea popoarelor. Organizaţia Naţiunilor Unite invită, de asemenea, organizaţiile internaţionale 

şi regionale, precum şi societăţile civile, inclusiv organizaţiile non-guvernamentale şi persoanele fizice, să 

marcheze Ziua Internaţională a fericirii prin diverse activităţi publice de sensibilizare” [3]. 

„Căutarea fericirii se află în centrul eforturilor umane. Oamenii din întreaga lume aspiră la o viaţă 

fericită şi împlinită, în armonie cu natura. Când acţiunile noastre sunt îndreptate spre binele comun, ne 

îmbogăţim cu toţii. Compasiunea aduce fericire şi ne ajută în modelarea viitorului pe care ni-l dorim", a 

subliniat secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. 

Începând cu anul 2012 sub egida ONU, un grup de experți mondiali din domenii precum: economie, 

psihologie, instituții de sondaj și analize, statistici naționale, sănătate, odine publică, etc., redactează în 

fiecare an și publică, înainte de Ziua Internațională a Fericirii un Raport asupra Fericirii Mondiale (World 

Happiness Report). În aceste documente se descrie modul în care pot fi utilizate eficient măsurători ale 

bunăstării pentru a evalua progresul. De asemenea, se examinează starea de fericire în statele lumii și se 

explică modul în care noua știință a fericirii explică variațiile personale și naționale în fericire. Ele reflectă o 

cerință nouă la nivel mondial pentru a se acorda mai multă atenție fericirii ca un criteriu pentru politicile 

guvernamentale [4]. 

Potrivit clasamentului World Happiness Report, al celor mai fericite țări din lume, care include 157 

de state, România ocupă locul 71, cu 5.528 de puncte. Cei mai fericiți oameni ai planetei trăiesc în 

Danemarca, Elveția, Islanda, Norvegia și Finlanda. Realizatorii studiului au măsurat fericirea în funcție de 

șase indicatori, cum ar fi Produsul Intern Brut (PIB) per capita, speranța de viață sănătoasă sau sprijinul 

social (aspect măsurat prin prisma celor pe care poate conta un om aflat într-o situație dificilă) [5]. 
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 Potrivit unor surse [6] în lume se află o țară care are ca principal scop căutarea fericirii fecărui 

cetățean, (s.n), acesta fiind inclus art. 9 al Constituției țării. Este vorba de statul Bhutan [7]. 

În cadrul recensământului din 2015, una dintre întrebările adresate populaţiei din Bhutan a fost „Eşti 

fericit?”. La această întrebare 35% din populaţie a declarat că este foarte fericită, 47,9% au spus că sunt 

destul de fericiţi, iar în jur de 8,8% au declarat că sunt nefericiţi. 

În Bhutan, conceptul de produs intern brut a fost înlocuit cu un indicator al bunăstării ţării iar 

guvernul a creat inclusiv un Minister al Fericirii. 

Ţara nu cunoaşte probleme globale precum un nivel ridicat de criminalitate, iar oamenii duc o viaţă 

liniştită, fără a fi afectaţi de ravagiile războiului sau de sărăcie extremă. Oamenii din Bhutan sunt foarte 

primitori, nu sunt obsedaţi de tehnologia modernă, şi şi-au păstrat moştenirea culturală unică. Uciderea 

animalelor este interzisă, iar majoritatea populaţiei este vegetariană. De asemenea, importarea chimicalelor 

este interzisă, prin urmare recoltele din zonă sunt lipsite de substanţe dăunătoare. 

Un alt aspect interesant este că pădurile sunt protejate, iar oamenii continuă să planteze cât mai mulţi 

copaci.   

În 2012, jurnalistul Andrew Buncombe de la The Independent a făcut o vizită în acestă ţară pentru a 

afla dacă lucrurile sunt cu adevărat aşa cum par. El observă că oamenii sunt prietenoşi, însă nu mai mult 

decât oriunde altundeva în regiune, iar sărăcia este totuşi o problemă, însă el notează că vestul a înţeles greşit 

conceptul de fericire în acest context. Oamenii din Bhutan sunt în general mulţumiţi, iar acestă mulţumire 

duce la fericire. 

Serviciile medicale şi educaţia sunt gratuite în ţară, iar speranţa de viaţă a crescut cu 20 de ani 

începând cu 1980, în timp ce venitul pe locuitor a crescut cu 450%. Din punctul de vedere al speranţei de 

viaţă, al nivelului de educaţie şi de venit, Bhutan se plasează peste media din Asia de Sud, informează Banca 

Mondială. 

Pentru a putea stabili natura juridică a „dreptului la fericire” va trebui mai întâi să răspundem la mai 

multe întrebări precum: Ce este fericirea din punct de vedere filosofic? Ce este fericirea din punct de vedere 

psihologic? Este fericirea unul din drepturile sau una din libertățile fundamentale ale omului în sensul 

prevederilor constituționale sau din dreptul internațional ori din dreptul european? Poate fi socotiă fericirea 

ca fiind o libertate civilă sau un drept subiectv în sensul dreptului civil? „Dreptul lafericire” este unul și 

același lucru cu „Dreptul la căutarea fericirii”? Cum ar putea fi definit conceptul de „Drept la fericire” din 

punct de vedere juridic? 

 

II. Fericirea, concept filosofic, psihologic, religios și economic 

 

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române,[8] fericirea este definită ca fiind starea de 

deplină mulțumire sufletească, intensă și deplină. 

Într-o prezentare a lucării[9] „Cea mai frumoasă istorie a fericirii” autorul aprecia că „Istoria fericirii 

este de fapt istoria gândirii, care este de fapt istoria vieții, atât a vieții în general, cât și a propriei vieți. 

Nimeni nu a venit vreodată cu un răspuns clar asupra unei întrebări legate de fericire, însă mulți au venit cu 

teorii sau idei atractive și demne de luat în seamă și de integrat în propria viață”. 

Întocmai cum se afirmă în literatura de specialitate, „...pentru Epicur fericirea nu consta atât în 

numărul mare al plăcerilor, cât în absenţa suferinţelor. Nu trebuie decât să urmăm îndemnul maximei: 

mulţumeşte-te cu puţin! Adeptul doctrinei va găsi suprema fericire în cele mai modeste condiţii de viaţă, 

singurele care pot să-i asigure fericirea sub forma unei linişti sufleteşti (ataraxia gr. - „absenţa tulburărilor”)” 

[10]. 

Formulând o definiție a fericirii [11], Aristotel analizează în Etica Nicomahică, pe de o parte, conceptul 

de bine, iar pe de altă parte - realitățile umane [12]. Fericirea este binele suprem și suprema plăcere, amândouă 

elementele fiind indisolubile [13]. Esența acesteia constă în activitatea sufletului conformă cu rațiunea sau nu 

lipsită de rațiuni, ea trebuind să consoneze cu virtutea, cu cea mai desăvârșită virtute, de-a lungul unei vieți 

desăvârșite [14]. Deci, omul fericit este acela care acționează întotdeauna în conformitate cu virtutea perfectă, 

înzestrat cu suficiente bunuri exterioare care să-i permită să aplice virtutea, de-a lungul întregii vieți și nu în 

sincope. Aristotel sugerează o „datorie de a fi fericit” [15]. Pentru el, eudaimonia („fericirea” sau 

„prosperitatea”) este concept de bază în definirea perfecțiunii umane și un scop al comunității [16]. 

Reputatul filosof german I. Kant, în una din cunoscutele sale lucrări privind critica rațiunii pure, 

referindus-se la conceptul de fericire, afirma: „Ca fiinţă raţională finită, omul nu poate să renunţe la ţelul său 
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natural care este fericirea. Dar el devine demn de fericire doar prin strădania sa neîncetată de a respecta legea 

morală” [17]. 

Într-un studiu privind valențele universale ale conceptului de,,Drepturile omului” referindu-se la 

concepția lui John Locke despre dreptul natural la fericire, acesta „...susţine că legea naturală legitimează tot 

ceea ce o persoană întreprinde referitor la viaţa sa. Dumnezeu a creat oamenii liberi şi egali, în starea 

naturală se impune o egalitate naturală, există chiar o lege a naturii ca o persoană să nu atenteze la viaţa, 

sănătatea, libertatea sau posesiunile altora. Gânditorul englez subliniază că această stare nu este în mod 

necesar o stare de război. O asemenea stare este declarată doar atunci când cineva ne încalcă drepturile. Abia 

atunci agresorul poate fi pedepsit şi chiar ucis. Conflictele din starea naturală pot fi remediate prin asigurarea 

unui cadru, prin încheierea unui contract cu toţi ceilalţi, în vederea creării unei societăţi civilizate. Noi 

autorizăm astfel o guvernare care poate chiar să ne judece pentru a apăra drepturile naturale. Oricum această 

guvernare poate fi oricând dizolvată dacă violează legile şi pune în pericol viaţa, libertatea sau proprietatea 

indivizilor” În continuare, autoarea studiului concluzionează că „După cum se poate observa filosoful acordă 

o atenţie specială dreptului de proprietate care este derivat din drepturile naturale, fundamentale, oferite 

omului prin graţia divină şi inalienabile oricărei fiinţe umane: dreptul la viaţă, la libertate şi la urmărirea 

fericirii.(s.n.) Alte drepturi derivate sunt dreptul la mişcare, vorbire şi expresie religioasă” [18]. 

În preambulul Declarației de independență a SUA [19] autorii acesteia au susținut că ,,.... toţi oamenii 

sunt creaţi egali; ei sunt înzestraţi de Creator cu anumite drepturi inalienabile; printre aceste drepturi se află 

viaţa, libertatea şi căutarea fericirii”. (s.n.). După cum se poate observa, autorii acestui important document 

istoric au fost puternic influiențați de teoriile lui John Locke. Declarația de Independență este primul act 

normativ cu valoare constituțională al unui stat democratic care face vorbire despre dreptul inalienabil al 

omului de a-și căuta fericirea. 

Fericirea, remarca cunoscutul psiholog român P. Andrei, nu e un fenomen pur subiectiv, intern al 

unui om abstract izolat de viața socială, nu e nici rezultatul influienței sociale asupra sufletului omenensc 

pasiv, ci e produsul personalității, prelucrării materialului social. ...Procesul de integrare a individului în 

societate se realizează concomitent, îl presupune pe cel de individualizare, de subiectivare a scopurilor 

sociale. Armonizarea sufletului cu mediul social, ca tendințe morale, stabilirea unui echilibru între obiectiv și 

subiectiv, acestea produce fericirea. Izvorul fericirii este conectarea sufletului cu sine însuși și cu mediul 

moral social... Fericirea este un fenomen social etic ce se deosebește de simpla plăcere, satisfacție sau 

mulțumire biologică.(s.a.) Fericirea presupune un scop conștient, un ideal, rezultate al unei selecții valorice al 

unei alegeri sau angajări [20]. 

Unii filosofi contemporani[21] apreciază că ,,dificultatea majoră pe care o poartă cu el conceptul de 

fericire e că toată lumea îşi închipuie că ştie mai bine decât alții ce este ea. Faptul că suntem cu toții experți 

în fericire a fost una dintre cauzele care au subminat prestigiul acestui concept. Azi rişti să  fii ridiculizat 

dacă  îndrăzneşti să susții idealul politic al fericirii, cum a făcut Aristotel. Pentru cei mai mulți, însă, 

cuvântul “fericire” nu e deloc adecvat pentru cercetările cantitative de natură psiho‐sociologică sau 

economică, el trebuind înlocuit cu altele: “standard de viață”, “calitatea vieții” etc.  

Într‐o altă zonă a cercetării, aceea a responsabilităii sociale a corporațiilor, există  susținători ai 

doctrinei morale că aceste organizații trebuie să lucreze şi pentru “binele comun” nu doar pentru cel propriu, 

definind acest concept în termeni de “cunoaştere a naturii umane şi a împlinirii ei”, adică în termeni vădit 

aristotelici. Dar e un fapt că preocupările privind RSC se cantonează  aproape exclusiv în domeniul 

relațiilor publice, abordările morale fiind pe post de cenuşăreasă. Deşi, în prezent, nu e nici pe departe un 

criteriu suprem al adoptării politicilor publice, “fericirea” nu lipseşte din dezbaterea politică, de la nivelul 

guvernelor la cel al UNESCO, deşi majoritatea politicienilor îi contestă relevanța”. 

În același sens, alți autori[22] apreciază că „De-a lungul timpului, diferite științe s-au ocupat cu 

explicarea fericirii și, cu fiecare ocazie, abordarea variază. Tensiunea cea mai puternică este între abordarea 

calitativă și cea cantitativă a fenomenului. Astfel, antropologia, știință prin excelență calitativă, privește 

fericirea sub forma unei pulsații spirituale care este totodată și transcendentă (Bernea 2008, Vulcănescu 

1991). Economia, însă, știința exactității, privește mai degrabă fericirea sub forma prosperității, într-o relație 

direct cauzală – prosperitatea determină fericirea (Ricardo 2001). Un indicator al prosperității este și 

produsul intern brut al unei țări,care adesea este relaționat cu standardul de viață și cu fericirea. Recenta 

politică socială a „wellbeing”-ului britanic abordează fericirea sub aspect separat de PIB, dar totuși în relație 

cu acesta, construindu-se un nou indicator, mai complex, al fericirii”. 
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Într-o altă lucrare, cu ceeași temă, autoarea[23] suține că ,,Nu putem afirma ceva cu certitudine despre 

fericire, ci doar că ea este ceea ce percepe și ce simte fiecare. Ea este una din marile întrebări ale umanității 

si va mai rămâne încă unul din misterele existenței noastre: "Fericirea este mulțumirea de sine"; „Fericirea 

este sensul și scopul vieții, traiectoria și finalul existenței umane" (Aristotel), Fericirea e un ideal al 

imaginației, iar nu al rațiunii(Immanuel Kant), Fericirea e să știi să îți dorești ceea ce ai deja (Sfantul 

Augustin). 

În pofida profunzimii acestul subiect, fericirea este un lucru simplu pentru cei care nu încearcă să o 

definească și un lucru greu pentru cei care se încăpățânează să o numească într-un fel sau altul” 

Sanctitatea sa Dalai Lama ne îndeamnă „Să reflectăm deci la ce e cu adevarat valoros în viață, la ce 

dă sens vieții și să ne stabilim prioritățile pe baza răspunsului. Scopul vieții noastre trebuie să fie pozitiv. Nu 

ne-am născut cu scopul de a aduce necazuri, de a face rău altora. Ca viața noastră să aibă însemnătate, cred 

că trebuie să ne dezvoltăm calitățile pozitive, esențiale pentru oameni - căldura, bunătatea, compasiunea. 

Atunci viața noastră va căpăta mai mult sens și va fi mai împăcată - mai fericită” [24]. 

O cercetătoare contemporană [25] ne explică faptul că „fericirea reprezintă o stare prin excelență 

subiectivă, cu o structură complexă de tip emoțional-afectiv, cognitiv-informațional, dar și 

apreciativ-valorizator. De aceea, percepțiile noastre despre viața pe care o trăim, care ne dau dimensiunea 

fericirii, sunt foarte diferite în funcție de caracteristicile individuale, dar și de oportunitățile  oferite 

fiecăruia de  mediul său de viață. 

Fericirea, ca proces și nu ca dat (constantă imuabilă care poate rămâne ca un bun al nostru și pe care 

îl putem conserva în timp), presupune o continuă căutare; ea se compune dintr-o multitudine de dorințe, 

aspirații latente care, odată împlinite, sunt înlocuite cu altele și devin la fel de presante, la fel de importante 

pentru a se transforma în cerințe active” 

Într-adevăr, din cele prezentate până acum rezultă că fericirea trebuie privită pluridimensional și că 

din orice unghi ar fi privită „ea se compune dintr-o multitudine de dorințe, aspirații latente care, odată 

împlinite, sunt înlocuite cu altele și devin la fel de presante, la fel de importante pentru a se transforma în 

cerințe active” (s.n.). 

 

III. Fericirea este un drept subiectiv sau o libertate civilă ? 

 

Pentru a putea răspunde la această întrebare este necesar să definim, din punct de vedere juridic, 

conceptele de drept, drept subiectivși pe cel de libertate  

Noțiunea de drept are mai multe accepțiuni. Astfel, într-o primă accepțiune Dreptul reprezintă 

totalitatea normelor (regulilor de conduită) care reglementează acțiunile omului în societate și a căror 

respectare este asigurată prin forța coercitivă a statului [26]. 

Fiecare stat, ca organzație social- politică, a indivizilor ce o compun, care exprimă și apără interesele 

tutror membrilor săi, își organizează un sistem al tuturor acestor regului care se subdivide în ramuri de drept, 

diferențiate după obiectul de reglementare, respectiv, ramura dreptului civil, ramura dreptului procesual civil, 

ramura dreptului penal, ramura dreptului procesual penal, ramura dreptului administrativ etc.    

Pornind de la ideea că dreptul reprezintă un interes, atunci când interesul reglementat are un caracter 

general, această caracteristică ne situează în sfera dreptului public și când acest interesare un caracter 

particular, personal, ne aflăm înprezența dreptului privat. 

În literatura de specialitate [27] se mai folosește și noțiunea de drept obiectiv pentru a defini acea 

totalitate de norme juridice care reglementează raporturile juridice ce se stabilesc între  membrii unui stat și 

pentru a o difernția de noțiunea de drept subiectiv. 

Întrucât, în acest eseu ne-am propus să tratăm natura juridică a „dreptul la fericire” prin prisma 

reglementărilor art. 58 și urm. din Codul civil referitoare la „Drepturi ale pesonalității” în continuare ne vom 

situa în sfera ramurii dreptului civil 

În sensul celor prezentate anterior, vom  preciza că dreptul subiectiv civil a fost definit [28] ca fiind 

acea prerogativă, posibilitate, putere ori facultate recunoscută de dreptul obiectiv civil unei persoane 

(subiectul activ, titularul dreptului) în virtutea căreia acesta poate avea, în limitele prevăzute de lege, o 

anumită conduită prin care să își valorifice dreptul în discuție, respectiv, în virtutea căreia poate să pretindă 

unei alte persoane ( subiectul pasiv, debitorul obligației corelative) o conduită corespunzătoare dreptului său, 

iar, în caz de nevoie, dacă acesta nu este respectat, să solicite intervenția forței de constângere a statului. 
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Referindu-se la această accepţiune a conceptului de drept, Al. Otetelişanu arăta: „Dreptul cuprinde 

norme de conduită care se nasc sub influenţa factorului social şi factorului individual, cu scopul de a realiza 

fericirea indivizilor, care nu poate fi asigurată decât respectându-se interesele naţionale” [29]. 

Prin libertate în general, se înțelege posibilitatea pe care o are orice persoană de a acționa, respectiv 

de a nu acționa, potrivit propriei voințe, fără a fi împiedicată  în acest sens de puterea altei persoane. Prin 

natura lor, libertățile sunt în principiu conferite tuturor, astfel încât fiecare persoană să beneficieze de o 

variată și extinsă paletă de alegeri opțiuni. 

Prin libertatea civilă (sau juridică) înțelegem puterea, posibilitatea recunoscută expres sau implicit  

de lege unei persoane, în virtutea căreia aceasta pote avea orice conduită, potirivit proprirei voințe, în măsura 

în care nu este oprită de lege sau de bunele moravuri. Ea se prezintă ca o prerogativă generală ce conferă 

beneficarului său, atunci cănd acesta dorește, un acces necondiționat la situațiile juridice pe care le regăsim 

în cadrul acestei libertăți. În principiu, libertatea civilă este necondiționată, o persoană având libertatea de a 

se căsători sau nu, de a contracta sau nu, de a dobândi sau înstrăina un drept, de a testa, de a fi sau nu fericit 

etc. [30]. 

Studierea conținutul celor două concepte, dreptul subiectiv și libertatea civilă a dus la formarea a 

două opinii.  

Astfel, într-o primă opinie se suține că libertatea este un drept și dreptul este o libertate, iar o a doua 

opinie suține că între drept și libertate există totuși diferențe ce le individualizează. 

Constantin Dissescu sublinia că „Libertatea este exerciţiul conştient al voinţei, e voinţa în concurs cu 

viaţa, e dreptul fiinţei inteligente de a se dezvolta în ordinea sa după raţiune. Dreptul derivă din libertate... 

Dreptul şi libertatea se confundă, de aceea o libertate e un drept, precum un drept este o libertate... Omul are 

dreptul la fericire şi la viaţă, destinaţii care nu se pot realiza fără libertate, căci unde nu e libertate nu poate fi 

fericire” [31]. 

Montesquieu definea libertatea, ca reprezentând „posibilitatea de a face ceea ce îngăduie legile; dacă 

un cetăţean ar putea să facă ceea ce ele interzic, el nu ar mai avea libertate, pentru că şi ceilalţi ar putea să 

facă la fel” [32]. 

La întrebarea privind deosebirile dintre drept şi liberatate, Frédéric Sudre afirma: „În afara faptului 

că, distincţia între drepturile civile şi politice, pe de o parte, şi drepturile economice, sociale şi culturale, pe 

de altă parte, respectiv între „drepturile de…”, care presupun o abţinere din partea statului, şi „drepturile la 

…”, care reclamă prestaţii din partea acestuia, provine dintr-o terminologie extrem de simplificatoare, prin 

care mai multe libertăţi individuale apar sub denumirea de „drepturi la...”, în convenţii internaţionale 

pertinente: dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul la un proces echitabil, dreptul la libertatea de expresie etc. 

Astfel, se cuvine să remarcăm că nu există o opoziţie tranşantă între cele două categorii de drepturi” [33]. 

Referindu-se la explicaţia de ordin istoric a conceptelor de drept şi libertate, Prof. Muraru arată: „La 

început, în catalogul drepturilor umane, au apărut libertăţile, ca exigenţe ale omului, în opoziţie cu 

autorităţile publice, iar aceste libertăţi nu presupuneau din partea celorlalţi decât o atitudine generală de 

abţinere. Evoluţia libertăţilor, în contextul mai larg al evoluţiei politice şi sociale, a avut ca rezultat 

cristalizarea conceptului de drept al omului, concept cu un conţinut şi semnificaţii juridice complexe. Mai 

ales în raport cu autorităţile statale, drepturile omului (libertăţile publice) au implicat şi obligaţii corelative 

de respect şi apărare. În timp, aceste libertăţi au trebuit să fie nu numai proclamate, ci şi promovate şi, mai 

ales, protejate, garantate. Putem deci constata că astăzi, între drept şi libertate există o sinonimie din punct de 

vedere juridic” [34]. 

Libertatea omului se înfăţişează dintr-un punct de vedere întreit: libertatea în raport cu natura, 

libertatea în raport cu societatea şi libertatea omului în raport cu sine însuşi, libertatea fiind o condiţie 

fundamentală a responsabilităţii [35]. 

Într-o lucrare de referință, reputatul profesor T. Draganu preciza [36]: „Drepturile fundamentale ale 

cetăţenilor nu trebuie concepute ca o categorie de drepturi deosebite prin natura lor de celelalte drepturi 

subiective. Întocmai ca orice drepturi subiective, ele sunt puteri garantate de lege voinţei subiectului activ al 

raportului juridic, în temeiul cărora acesta este în măsură, în vederea valorificării unui interes personal direct, 

să desfăşoare o conduită determinată sau să pretindă subiectului pasiv al raportului o anumită comportare 

care, la nevoie, poate fi impusă acestuia cu sprijinul forţei de constrângere a statului...Drepturile 

fundamentale nu diferă de alte drepturi subiective nici prin obiectul lor specific...Deşi nu au un specific 

propriu nici din punctul de vedere al naturii juridice, nici al obiectului lor, drepturile fundamentale îşi 
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justifică pe deplin existenţa ca o categorie distinctă de celelalte drepturi prin importanţa economică, socială 

şi politică pe care o au”.  

În condiţiile societăţii contemporane, caracterizată printr-o complexitate accentuată a relaţiilor dintre 

indivizi, pe de o parte, respectiv a relaţiilor dintre individ şi societate, pe de altă parte, raporturi care au o 

dinamică atât internă, cât şi externă în permanentă creştere, oamenii nu mai solicită doar simpla reglementare 

a libertăţii, ci ei solicită măsuri juridice eficiente pentru garantarea participării la libertate, ceea ce presupune 

existenţa cât mai multor garanţii juridico-statale pentru drepturi şi libertăţi, pentru libertatea personală în 

particular.[37]  

O analiză profundă și competentă a diferențelor dintre cele două concepte, la care achiesez, dreptul 

subiectiv și libertate este realizată într-un recent studiu semnat de doi cecetători [38] ai acestei complexe și 

complicate probleme, sens în care autorii studiului concluzionează că între drept şi libertate în accepţiunea de 

mai sus, există  o serie de diferenţe, astfel:  

„-libertatea persoanei presupune exercitarea unei anumite puteri de către aceasta, ceea ce necesită din 

partea celorlalţi subiecţi, numai o obligaţie negativă, respectiv să nu facă ceva care să împiedice exercitarea 

nestingherită a puterii respective, a libertăţii, de către posesorul acesteia;  

 -libertatea nu presupune, de regulă, obligaţii pozitive din partea celorlalţi subiecţi, persoane fizice şi 

juridice, respectiv obligaţia de a face ceva corelativ libertăţii asociate, aşa cum presupune un drept (...); 

-libertatea presupune numai din partea statului, o obligaţie de apărare şi de asigurare a condiţiilor de 

exercitare nestingherită a acesteia;  

- spre deosebire de libertate, dreptul presupune obligaţii atât pozitive cât şi negative, adică de a face, 

a da, a cere, a nu cere, cât şi de a nu face, a nu da. În acelaşi timp, este adevărat că, şi libertatea presupune 

obligaţii pozitive, dar numai pentru stat, şi într-un mod limitat, atunci când statul este chemat să garanteze 

libertatea, respectiv să prevină încălcarea ei şi să o apere când a fost încălcată. Dreptul presupune obligaţii 

pozitive şi pentru alte persoane;  

- conţinutul unui drept este reglementat, de regulă fiind definit prin lege, în sensul stabilirii 

prerogativelor pentru autorul dreptului şi obligaţiile pozitive şi negative ale celorlalţi, corelative acestuia, 

inclusiv ale statului, deci comportamentele acelora care au dreptul, cât şi comportamentele acelora care sunt 

obligaţi corelativ acestuia, şi care îl garantează, cum ar fi în cazul dreptului la despăgubiri pentru 

expropriere, al dreptului la învăţătură, al dreptului la pensie, etc.;  

- obiectul unui drept este precizat, iar aceasta presupune concretizare, delimitare, reglementare prin 

lege, pe când obiectul unei libertăţi este nelimitat şi numai uneori exercitarea libertăţii este limitată de 

drepturile şi libertăţile legitime ale celorlalţi, şi de alte interdicţii prevăzute de lege (...);  

- din punct de vedere al numărului comportamentelor incluse, dreptul este situat într-un interval 

închis, pe când libertatea este un interval deschis;  

- se poate susţine că libertatea a precedat dreptul, dreptul apărând ca o limitare a libertăţii. Astfel, 

libertatea gândirii, a opiniilor şi credinţei, este nelimitată (...); 

-sub aspectul limitării sociale, sunt considerate libertăţi absolute: libertatea de gândire, libertatea de 

conştiinţă, libertatea de opinie”; 

„Libertatea constă tocmai în înţelegerea necesităţii, în cunoaşterea legilor obiective ale realităţii şi în 

stăpânirea forţelor naturii şi ale vieţii sociale, întemeiată pe această cunoaştere” [39]. 

 Într-o altă sursă se subliniază că ,,Libertatea, în accepţiunea sa generală, priveşte capacitatea 

oamenilor de a acţiona fără oprelişti şi este o valoare socială inestimabilă, dat fiind că ea conferă posibilitatea 

valorificării tuturor însuşirilor, atributelor, intereselor şi aspiraţiilor legitime şi raţionale ale fiinţei umane, în 

limitele admise de lege. În societatea democratică, Statul fiind organismul politic care dispune de forţă şi 

decide cu privire la întrebuinţarea ei, garantează juridic şi efectiv libertatea şi egalitatea indivizilor, 

procedând la propria sa limitare, Hegel subliniind în acest sens că „ideea dreptului este libertatea” [40]. 

Din cele prezentate mai sus, putem aprecia că și fericirea este o libertate civilă, în sensul că titularul 

acesteia, omul, individul, persoana, poate face tot ceea ce dorește pentru a fi fericit, pentru a-și căuta 

fericirea, desigur, respectând la rându-i drepturile și libertățile celorlalți semeni, numai că această libertate nu 

este reglementată expres, precum libertatea de gândire, libertatea de conștiință etc. 

Desigur că această libertate a persoanei de a-și căuta fericirea nu este și nu poate fi una absolută, ea 

trebuie exercitată în limitele legii și a moralei. 

În suținera afirmației de mai sus aducem în discuție câteva exemple de referință în materie. 
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Astfel, Curtea Supremă din Washington, în cauza Territory v. Ah Lim 24 P. 588 (Wash.) - 1890, a 

respins argumentul inculpatului potrivit căruia dreptul său de a căuta fericirea îi asigura fumatul de opiu în 

intimitatea casei sale. Curtea a declarat că „statul manifestă un interes în privința condiției intelectuale a 

fiecăruia dintre cetățenii săi, societatea nefiind altceva decât un agregat de indivizi. Morala sau latura 

intelectuală a societății crește sau descrește în mod proporțional cu nivelul moral sau intelectual al membrilor 

săi.” „Fumatul de opiu este o practică detestabilă, dezgustătoare și degradantă, încât devine periculos de 

obișnuită pentru tineretul țării, iar simptoamele sale tipice sunt imbecilitatea, mizeria și crima… Dacă statul 

conchide că o anumită practică este periculoasă pentru bunăstarea morală, mentală și fizică a cetățenilor, de o 

asemenea măsură încât este aptă să devină o povară pentru societate, are dreptul indubitabil de a limita 

comiterea acelui act de către cetățenii lor” [41]. 

De asemenea, Curtea Constituțională Federală germană, într-o speță similară - BverfGE 90, 145, a 

negat existența unui drept de a consuma cannabis, chiar dacă este o manifestare a vieții private, date fiind 

multitudinea de efecte și de legături pe plan social [42]. 

În țara noastră regimul traficului și consumului ilicit de droguri și a substanțelor psihotrope este 

reglementat de Legea nr. 143/2000, privind combaterea traficului ilicit de droguri, republicată [43] și prin 

Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor substanțelor și preparatelor stupefiante și 

psihotrope[44], prin care se limitează producerea și folosirea acestor tipuri de substanțe în scopuri medicale, 

terapeutice, etc. 

 

IV. Fericirea ca element al drepturilor personalității 

 

În doctrina franceză se sublinia faptul că „Starea naturală a omului este aceea de a fi liber, societatea 

având obligaţia de a respecta şi proteja libertatea acestuia. Exercitarea libertăţii individuale este pentru omul 

care trăieşte în societate primul dintre toate bunurile, cel a cărui conservare interesează cel mai mult fericirea 

lui.(s.n.) Guvernanţii şi legea trebuie deci să o protejeze şi să o apere cu o atenţie religioasă contra oricărui 

act arbitrar din partea miniştrilor şi a agenţilor lor” [45]. 

Întradevăr, așa cum se arăta în literatura de specialitate „Rolul persoanelor este fundamental în 

materia dreptului ele aflându-se în centrul tuturor activităților juridice” [46]. 

Termenul de ,,persoană” din punct de vedere juridic [47] are în vedere atât oamenii priviți individual, 

respectiv persoanele fizice, art.25 alin. (2) din C.civ., definind persoana fizică drept ,, omul, privit individual, 

ca titular de drepturi și de obligații civile,  dar și entitățile constituite din una sau mai multe persoane, care 

sunt determinate, în condițiile legii, ca subiecte distincte de drepturi -persoanele juridice, care conform art 

25 alin. (3) C.civ., reprezintă orice formă de organizare care, întrunind condițiile cerute de lege , este 

titulară de drepturi și obligații civile.  

Potrivit art. 26 din Codul civil drepturile și libertățile persoanelor fizice și ale persoanelor juridice 

sunt ocrotite și garantate de lege. 

Pentru a fi ocrotite și garantate de lege și pentru a putea fi exercitate de titularii lor, drepturile și 

libertățile civile trebuie mai întâi să fie recunoscute, acțiune care presupune reglementarea acestora prin lege, 

adică prin norme juridice constituționale sau civile.  

Recunoșterea unui drept subiectiv civil dă naștere unei posibilități juridice care nu se confundă cu 

materializarea acelei posibilități, care se concretizează prin exercitarea dreptului sau libertății respective.[48] 

Exercitarea drepturilor și libertăților civile are în vedere valorificarea, realizarea, punerea în acțiune 

a acestor drepturi și libertăți. În principiu, exercitarea lor este lăsată la aprecierea titularului lor, acesta având 

posibilitatea de a alege între a le exercita sau nu, „în limitele legii și ale moralei”. 

În noțiunea de drepturi ale personalității sun incluse acele drepturi inerente calității de de persoană 

umană care aparțin oricărui individ prin însuși faptul că este om. Aceste drepturi sunt considerate ca fiind 

drepturi primordiale sau drepturi fundamentale ale omului, sunt prerogative care pot fi calificate ca drepturi 

subiective și sunt înzestrate cu o o acțiune în justiție, Aceste prerogative aparțin oricărei persoane ca drepturi 

câștigate chiar de la naștere. Rațiunea ultimă a lor se află în demnitatea persoanei și libera dezvoltare a 

personalității [49]. 

Centrul drepturilor personalității îl constituie drepturile fundamentale ale omului afirmate în special 

în Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

Autorii definesc drepturilie personalității ca fiind acele prerogative în care titularul lui i se recunoaște 

facultatea de a se bucura și de a-i fi apărate atributele și interesele esențiale și inerente persoanei sale, sau, 
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într-o altă viziune, personalitatea ar fi ansamblul de bunuri (sau valori) care aparțin unei persoane din simplul 

fapt al existenței sale: viața, integritatea fizică și psihică, viața privată etc. constituie tot atâtea ,,bunuri” ale 

personalității. 

Personalitatea, așa cum a fost defintă mai sus, are în vedere persoana umană în totalitatea sa, în 

relitatea sa bilogică, psihologică și socială, și care se deosebește de personalitatea juridică, în sensul de a fi 

subiect de drept [50]. 

În art. 58 din Codul civil, cu denumirea marginală Drepturi ale personalității, în alin. (1), se 

precizează că „Orice persoană are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, la 

propria imgine, la respectarea vieții private, precum și alte asemenea drepturi recunoscute de lege”.  

„Pe lângă aceste drepturi există și unele libertăți (echivalența drepturi libertăți-publice de pe plan 

intern poate fi transpusă pe plan internațional, luând denumirea de „ drepturile omului”) ca valori 

recunoscute universal consacrate în dreptul civil. Aceste nu sunt drepturi subiective veritabile; ele sunt înt-un 

fel facultăți sau virtualități deoarece nu au un obiect precis determinat. În mare parte, ele nu sunt consacrate 

printr-o dispoziție a legii. Dar întrucât aceste libertăți civile au multe caractere comune cu drepturile 

personalității, ele nu pot fi separate [51]. 

Un autor francez, referindu-se la conținutul noțiunii de libertate a a firmat că ,,Foarte general, 

libertățile constau în a face ceea ce vrei sau , de a nu face ceea ce nu vrei [52]. 

Sunt considerate libertăți civile: libertatea conștiinței (inclusiv libertatea confesională [53), libertatea 

de deplasare și de stabilire, libertatea de a exercita profesia pe care o alegi, libertatea de a te căsători sau de a 

rămâne celibatar, libertatea de a trăi solitar sau de a trăi în comunitate ori în uniune liberă; libertatea de a a 

vea o familire numeroasă sau de a nu avea nicun copil, libertatea de a adopta un copil, de a-ți alege prietenii, 

libertatea de modă vestimentară, de regim alimentar etc. [54]. 

În literatura de specialitate se afirmă, cu temei că, în măsura în care aceste libertăți au o consacrare în 

dreptul intern sau în convențiile internaționale, ele fac parte din dreptul personalității [55].  

Din cele prezentate până aici, reținem că atât drepturile cât și libertățile, sunt inerente persoanlității; 

ele sunt recunoscute oricărei persoane, fără nicio deosebire; sunt opozabile erga omnes și sunt drepturi 

nepatrimoniale destinate desăvârșirii personalității. Ele constituie o prelungire a personalității persoanei [56]. 

Codul civil de la 1864 nu reglementa nici unul din drepturile și libertățile personalității, ele fiind 

creația doctrinei și jurisprudenței care s-a impus de-a lungul timpului și implicit a determinat legiferarea lor. 

În prezent aceste drepturi și libertăți sunt consacrate în Constituția României (art. 22 alin. (1) 

„Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate”; art. 26 

alin.(1) „Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată”; art.30 alin.(6) „Libertatea 

de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria 

imagine”), dar și în Codul civil (art. 58 -Drepturi ale personalității- ,,Orice persoană are dreptul la viață, la 

sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieții private, precum 

și alte asemenea drepturi recunoscute de lege”). 

Precizăm că enumerarea din art. 58 C. civ. este una enunțiativă. Astfel, pornind de la ideea că și alte 

drepturi și libertăți pot avea vocație de a fi caracterizate ca drepturi ale personlității prin art. 20 pct. 9 din 

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil [57] denumirea 

marginală ,,Drepturile personalității” ale art. 58 din noul Cod civil a fost înlocuită cu denumirea ,,Drepturi 

ale personalității”, iar conținutul textului articolului citat a fost completat în sensul că din categoria 

drepturilor personalității  fac parte și „alte drepturi recunoscute de lege”. 

Referitor la acest caracter enunțiativ al prevederilor legale în literatura de specialitate s-au formulat 

opinii optimiste în sensul că ,,Oricum, în viitor, este de prevăzut că vor apărea noi drepturi și libertăți care 

vor trebui ocrotite” [58]. Alți autori, au suținut că „Există o tendință de a face să intre aproape tot dreptul 

civil în drepturile personalității: căsătoria, libertatea contractuală, dreptul de proprietate, filiația, dreptul 

succesoral, dreptul de proprietate literară și artistică, toate pun în discuție personalitatea” [59], iar un alt  

autor preciza că: „Nu cunosc om politic care să nu invoce de 10 ori pe zi lupta pentru drepturile omului care 

au fost batjocorite. Lumea a devenit un drept al omului și totul s-a preschimbat în drept; dorința de dragoste 

în drept la dragoste, dorința de odihnă în drept la odihnă, dorința de prietenie în drept la prietenie, dorința de 

a conduce prea repede în dretul de a conduce prea repede, dorința de fericire în drept la fericire,( s.n) dorința 

de a publica o carte în dreptul de a publica o carte, dorința de a striga noaptea pe stradă în dreptul de a striga 

naoptea pe străzi” [60]. 
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Așa cum se sublinia în literatura de specialitate, [61] drepturile personalității se împart în drepturi 

care privesc protecția corpului uman (dreptul la viață, la integritatea fizică și psihică etc, ) și drepturi  care 

ocrotesc valorile morale și sociale (dreptul la demnitate, la onoare, la imagine, dreptul la viață privată etc.). 

În sens larg drepturile personalității includ și libertățile individuale: libertatea conștiinței, libertățile 

profesionale, inviolabilitatea domiciliului, prezumția de nevinovăție, egalitatea civilă, confidențialitatea 

datelor personale, etc. Unele dintre aceste drepturi (dreptul la viață, la libertate, la onoare, la naționalitate, la 

libertatea de conștiință și de expresie, la protecția vieții private etc.), sunt numite uneori și publice, deoarece 

ele se exercită înainte de toate între raportuile dintre indivizi cu autoritățile statului, ele protejează libertățile 

indispensabile ale omului când sunt nesocotite de stat. Dar, ele se exercită și în raporturile dintre particulari, 

deoarece fiecare trebuie să respecte viața, libertatea, onoarea și personalitatea celorlalți. 

Granița dintre drepturile personalității și libertățile civile este incertă și în continuă deplasare, multe 

dintre prerogativele de astăzi sunt considerate a fi drepturi având în trecut statutul de libertăți [62]. 

Libertățile civile fac parte din drepturile personalității, în măsura în care au o consacrare în dreptul 

intern sau sau în convențiile internaționale. 

Libertățile civile care nu au o asemenea reglementare nu sunt veritabile drepturi , ci au valoarea unor 

principii generale de drept, a căror forță se trage din cutumă, problema protecției juridice fiind pusă atunci 

când justiția este chemată să se pronunțe asupra unor limitări înserate în acte juridice încheiate între 

particulari [63].  

 Natura juridică a libertăților civile este controversată, aspectul asupra căruia toată lumea pare a fi de 

acord fiind acela că, la fel ca și drepturile personalității, ele sunt inerente persoanei umane și servesc 

dezvoltării libere a personalității sale.  

 Transformarea libertăților în drepturi s-a realizat pe măsură ce dezvoltarea societății a pus în pericol 

prerogative ale omului considerate firești, apărând necesară ralizarea unei protecții superioare.  

 Unele libertăți civile au o consacrare legală, așa cum este cazul libertății de conștiință (care implică 

libertatea de a adera sau nu la un cult religios, libertatea concepțiilor filosofice) libertatea de exprimare, 

libertatea de deplasare, iar altele nu: libertatea de a se căsători sau de a rămâne celibatar, libertatea de a alege 

prietenii, de a alege ținuta vestimentară, libertatea de a fi fericit, etc. 

 

Concluzii și propuneri 

 

 Pornind de la cele prezentate mai sus concluzionăm că din punct de vedere juridic conceptul de 

fericire sau ,,dreptul la fericire” este o libertate civilă care poate fi situată forte bine alături libertatea de 

gândire, libertatea de exprimare, libertatea conștiinței, etc., și care alături de celelalte drepturi și libertăți ale 

omului, ele se reunesc în drepturile personalității. 

În acest sens vom încerca o definiție a conceptului juridic de fericire, precizând că aceasta este o 

facultate, pe care o are orice persoană, de a a-și crea toate condițiile materiale și spirituale necesare 

ajungerii la starea de deplină mulțumire sufletească, intensă și deplină, în limitele legii și ale moralei. 

 În măsura în care statul, prin politicile publice, se va obliga print-o prevedere constituțională, în fața 

cetățenilor săi, să contribuie la crearea condițiilor necesare unei bunăstări materiale și spirituale a cestora, 

atunci libertatea de a fi fericit va putea fi consacrată expres, ca o libertate fundamentală, alături de celelalte 

libertăți, deja reglementate expres. 

Îmi exprim convingerea că nu va mai trece mult timp până când fericirea, ca libertate civilă, își va 

găsi o consacare legislativă expresă în legislația europeană (ca urmare a cererilor tot mai mai insistente ale 

opiniei publice) și apoi, implicit și în legislația noastră.  

Reținem că, până atunci, fericirea ca libertate civilă se bucură de o protecție juridică în sensul că 

potrivit art. 26 C. civ., drepturile și libertățile civile ale persoanelor fizice, precum și drepturile și libertățile 

civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege, și pe cale de consecință, aceste dispoziții 

legale pot servi ca temei de drept al unei acțiuni în justiție prin care s-ar urmări apărarea unei libertăți civile, 

inclusiv a ,,dreptului la fericire”. De asemenea, aceste prevederi legale se completează cu cele cuprinse în 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, la care România este parte, ceea ce conduce la consolidarea 

sistemului juridic de protecție a drepturilor și libertăților civile, inclusiv a libertății de a fi fericit [64]. 
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