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Rezumat: Lucrarea intenţionează să contureze contribuţia cercetătorului german, Robert Alexy, referitoare la 
critica filosofiei pozitiviste a dreptului. Atenţia mea se îndreaptă către curajul lui Alexy de a re-începe o dezbatere 
asupra unei problematici aparent comune, precum conceptul de drept comparat cu morala. Concluzia autorului, pe 
care eu o accept în totalitate, este că, în interiorul disputei teoriilor pozitiviste, ar trebui să învingă teoriile non-
pozitiviste care susţin teza existenţei unei conexiuni a elementelor morale în definirea conceptului de drept. 
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Introducere 
 

În anul 2008, la Editura „Paralela 45”, a apărut lucrarea „Conceptul şi validitatea dreptului”, semnată 
de profesorul german Robert Alexy (n. 1945), de la Universitatea din Kiel, într-o traducere asigurată de 
Adriana Cînţa. O carte care, la capătul lecturii, îmi provoacă nemulţumiri în legătură cu starea actuală a 
filosofiei dreptului în cultura română. Vreau să spun că, în strădania noastră de a ne ridica la standardele 
momentului în domeniu, trebuie să ne grăbim. Aceasta este raţiunea care mă îndreptăţeşte să încerc o 
valorizare a acestei lucrări. 

Cartea, o frumoasă construcţie logică, de mare densitate ideatică, cuprinde patru capitole, care pot fi 
asemuite cu treptele unui demers consistent de definire a conceptului de drept. Meritul acestui demers este 
dat, printre altele, de curajul şi de expertiza autorului în filosofia dreptului. Am în vedere curajul de a repune 
în dezbatere o chestiune aparent banală, precum conceptul de drept. În ce priveşte expertiza gânditorului 
german, aceasta poate fi descoperită doar prin lectura textului. 

 
1. Problema filosofiei pozitiviste a dreptului 
 
Primul capitol, intitulat „Problema filosofiei pozitiviste a dreptului”, debutează cu reamintirea 

firească a faptului că miezul disputei privind conceptul de drept îl constituie modul de soluţionare a 
raportului dintre drept şi morală. „Problema principală în disputa în jurul conceptului de drept o constituie 
raportul dintre drept şi morală”i. Ideea este că, chiar şi după două milenii şi jumătate, această chestiune 
rămâne o provocare de mare actualitate, în jurul căreia, astăzi, - crede Robert Alexy - se dă lupta între 
doctrina pozitivistă şi cea non-pozitivistă. „Toate teoriile pozitiviste susţin teza separaţiei, conform căreia 
conceptul de drept trebuie astfel definit încât el să nu includă elemente morale. Teza separaţiei presupune că 
nu există nici un raport conceptual necesar între drept şi morală, între ceea ce dreptul dispune şi ceea ce 
dreptatea pretinde, sau între drept, aşa cum este el şi, respectiv, aşa cum ar trebui să fie”ii. Pentru a 
exemplifica, Alexy face trimitere la doctrina pozitivistă elaborată de Hans Kelsen. Potrivit acestei doctrine, 
conceptul dreptului poate fi definit doar pe baza a două elemente, respectiv doar prin interpretarea legităţii 
normei şi a eficienţei ei sociale. Altfel spus, conform exigenţelor doctrinei pozitiviste, valabilitatea unei 
norme juridice nu depinde de conţinutul ei. De unde rezultă că diferitele variante ale acestei doctrine se 
explică prin existenţa mai multor tipuri de combinare a rezultatelor interpretării celor două elemente 
definitorii. 

În opoziţie cu teoriile pozitiviste, destul de influente în secolul trecut, teoriile non-pozitiviste susţin 
teza conexiunii elementelor de morală în definirea conceptului de drept. Aceasta nu înseamnă că 
neopozitiviştii nu ţin seama de elementele legităţii autoritate, ori de cele legate de eficienţa socială. Ceea ce 
diferenţiază, sub aspect esenţial, non-pozitivismul de pozitivism este „concepţia conform căreia conceptul de 
drept trebuie să fie astfel definit încât, pe lângă caracteristicile ce se opresc la nivel factual, să includă şi 
elemente morale”iii. De reţinut şi faptul că existenţa mai multor variante de non-pozitivism se explică tot pe 
baza diferenţelor de interpretare a elementelor definitorii şi de combinare a acestor interpretări. 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ștefan MUNTEANU 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

Meritul lui Robert Alexy constă în insistenţa cu care subliniază necesitatea definirii corecte a 
conceptului de drept, pentru înţelegerea a ceea ce este dreptul. Pentru că, dincolo de aparenta uşurinţă cu care 
juriştii practicieni îşi reprezintă dreptul, în situaţii obişnuite, atunci când apar cazuri neobişnuite, clarificările 
teoretice asupra conceptului de drept devin absolut necesare. Iată convingerea gânditorului german: 
„Diferitele concepţii cu privire la ceea ce este dreptul nu trebuie să conducă în mod necesar la rezultate 
diferite, însă nici nu exclud această posibilitate”iv. 

 
2. Probleme în definirea conceptului de drept 
 
Constatând această dificultate, autorul îi analizează efectele, începând cu cel de-al doilea capitol al 

lucrării, intitulat sugestiv „Conceptul de drept”. El consideră că, pentru definirea corectă a conceptului de 
drept, trebuie să fie puse în legătură trei elemente, respectiv: legitatea autoritară, eficienţa socială şi 
corectitudinea conţinutului. „În funcţie de modul în care se estimează semnificaţia relativă a acestor 
elemente, se constituie diferite concepte ale dreptului. Cine nu atribuie nici o semnificaţie legităţii autoritare 
şi eficienţei sociale, oprindu-se exclusiv asupra corectitudinii conţinutului, obţine un concept pur al 
dreptului, al dreptului natural sau al dreptului raţiunii. Dacă eliminăm corectitudinea conţinutului şi ne oprim 
doar asupra legităţii autoritare şi/sau asupra eficienţei sociale, obţinem un concept pur pozitivist al dreptului. 
Între aceste extreme sunt posibile multiple forme intermediare”v. 

Sunt identificate două grupe principale de variante ale pozitivismului legal, care au fost formulate 
prin combinarea şi interpretarea diferită a celor două elemente definitorii ale conceptului de drept, respectiv 
„eficienţa socială” şi „legitate autoritară”. 

În prima grupă sunt incluse conceptele dreptului orientate predominant spre eficienţă, unde domină 
perspectiva observatorului, în particular cea a avocatului. Asemenea definiţii sunt reperate în teoriile 
sociologice şi realiste asupra dreptului. Dar şi în cadrul acestei grupe pot fi distinse două categorii de definiţii 
ale conceptului de drept, în funcţie de preocuparea lor asupra aspectului exterior ori al celui interior al 
normei juridice. „Aspectul exterior al unei norme constă în regularitatea respectării ei şi/sau în sancţionarea 
nerespectării ei”vi. Pentru exemplificare, Robert Alexy face trimitere atât la abordarea sociologică din 
definiţiile asupra dreptului oferite de Max Weber şi Theodor Geiger, cât şi la perspectiva instrumentalismului 
pragmatic reprezentat de Oliver Wendell Holmes. Ideea este că asemenea definiţii ale dreptului, orientate 
spre eficienţă, care vizează aspectul exterior, vin parcă să uşureze misiunea avocatului. „Aspectul interior al 
unei norme constă în motivaţia respectării şi/sau aplicării ei. Ceea ce contează sunt dispoziţiile psihice”vii. Şi 
în acest caz, al definiţiilor orientate spre eficienţă, dar care vizează aspectul interior, exemplificarea este 
făcută cu referire la contribuţiile a doi gânditori, respectiv la Ernst Rudolf Bierling şi la Niklas Luhmann. 

În cea de-a doua grupă sunt cuprinse conceptele primar normative ale dreptului, cele din paleta 
teoriei analitice a dreptului, unde praxisul juridic este raportat la exigenţele logicii. „Conceptele primar 
normative ale dreptului se găsesc de obicei în domeniul teoriei analitice a dreptului, deci în centrul teoriilor 
despre drept care vizează în primul rând analiza logică sau conceptuală a praxisului juridic”viii. De această 
dată primordială nu mai este perspectiva observatorului, ci cea a participantului, respectiv a judecătorului. 
Argumentarea continuă cu evidenţierea caracteristicilor concepţiei lui John Austin, unde constată că sunt 
combinate elementele normativităţii cu cele ale eficienţei. O constatare care recomandă trecerea către 
concepţiile dezvoltate de către Hans Kelsen şi Herbert Hart, principalii reprezentanţi ai pozitivismului 
normativist din secolul al XX-lea. Dacă în viziunea lui Kelsen dreptul, înţeles ca ordine coercitivă normativă, 
se întemeiază pe o presupusă normă de bază, neutră din punct de vedere al conţinutului, la Hart dreptul este 
înţeles ca un sistem de norme, întemeiat pe o regulă de cunoaştere şi recunoaştere, cu pronunţat caracter 
social. Altfel spus, deşi „norma de bază” a lui Kelsen şi „regula de cunoaştere şi recunoaştere” a lui Hart 
îndeplinesc aceeaşi funcţie, ele se deosebesc prin faptul că au un statut de altă natură. 

Demersul acestui capitol continuă cu o critică a conceptelor pozitiviste ale dreptului. Punctul de 
plecare îl constituie teza comună diferitelor explicaţii pozitiviste, adică teza separaţiei dintre drept şi morală. 
Prima observaţie făcută de Robert Alexy, pornind de la unele Decizii ale Curţii Constituţionale Federale a 
Germaniei, este aceea că nu este certă corectitudinea acestei teze. Aceasta înseamnă că nu poate fi acceptată 
încercarea pozitivistă de definire a conceptului de drept prin interpretarea elementelor de eficienţă şi a celor 
privind legitatea. Nefiind certă teza separaţiei, rezultă obligaţia de a fi luată în calcul şi teza conexiunii dintre 
drept şi morală. 

Argumentele aduse în sprijinul uneia sau alteia dintre cele două teze (a separaţiei ori a conexiunii 
dintre drept şi morală) sunt împărţite de Robert Alexy în două grupe, respectiv argumente analitice şi 
argumente normative. Argumentele analitice trebuie să satisfacă exigenţele unei necesităţi conceptuale 
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privind raportul dintre drept şi morală, iar argumentele normative trebuie să satisfacă exigenţele unei 
necesităţi normative, care este doar o necesitate în sens mai larg. În plan analitic, pozitiviştii, afirmând că 
definirea dreptului trebuie făcută prin excluderea elementelor morale, susţin că nu există nici un raport 
conceptual necesar între drept şi morală. Non-pozitiviştii, dimpotrivă, afirmând că în definirea dreptului 
trebuie incluse şi elemente morale, sunt liberi fie să susţină existenţa unui raport conceptual necesar între 
drept şi morală, fie să evite afirmaţia privind existenţa acestui raport. Se subînţelege că, dacă non-pozitiviştii 
reuşesc să demonstreze existenţa raportului conceptual între drept şi morală, câştigă disputa cu pozitiviştii. 
Iar dacă nu reuşesc le rămâne şansa apelului la argumente normative, pentru a-şi fundamenta teza că în 
definirea conceptului de drept pot fi incluse elemente morale. Pe scurt, ideea este următoarea: „Teza 
separaţiei sau a conexiunii se sprijină pe un argument normativ, când se susţine că, pentru atingerea unui 
anumit scop sau pentru respectarea unei anumite norme, este necesară excluderea sau includerea elementelor 
morale în conceptul dreptului. Conexiunile sau separările justificate astfel pot fi numite «normativ-
necesare»”ix. 

Rămâne însă deschisă problema dacă disputa în jurul conceptului de drept poate fi justificată doar pe 
baza argumentelor normative, ori trebuie insistat mai departe şi cu argumente analitice. Cu atât mai mult cu 
cât dezbaterile recente au impus şi teza potrivit căreia „un raport între drept şi morală nu este nici conceptual 
imposibil, nici conceptual necesar”x. În această situaţie, Robert Alexy consideră că prima parte a acestei teze 
este corectă, iar cea de-a doua parte a tezei, respectiv afirmaţia că nu există un raport conceptual necesar între 
drept şi morală, este discutabilă. Mai mult, Robert Alexy îşi propune să demonstreze că un asemenea raport 
există, pentru a arăta că este falsă afirmaţia potrivit căreia disputa în jurul conceptului de drept implică o 
decizie care poate fi justificată doar pe baza argumentelor normative. Ipoteza gânditorului german, pe care 
încerca să o demonstreze, suna astfel: „în primul rând, există un raport conceptual necesar între drept şi 
morală, şi în al doilea rând, există argumente normative pentru includerea elementelor morale în conceptul 
dreptului, argumente care, pe de o parte, întăresc forţa raportului conceptual necesar, iar pe de altă parte, ies 
în afara acestuia. Pe scurt, între drept şi morală există atât raporturi conceptuale, cât şi normativ necesare”xi. 

Pentru a-şi demonstra ipoteza, Robert Alexy propune un cadru conceptual constituit din cinci 
distincţii, respectiv: 1) între concepte ale dreptului valide (care includ conceptul de valoare) şi nevalide (care 
nu includ conceptul de valoare); 2) între sistemul legal ca un sistem de norme (aspectul exterior al 
sistemului) şi sistemul legal ca un sistem de proceduri (aspectul interior); 3) între perspectiva observatorului 
(a punctului de vedere extern) şi perspectiva participantului (a punctului de vedere intern: judecătorul); 4) 
între două moduri diferite de raportare a dreptului la morală, respectiv între modul „clasificator” şi modul 
„calificator”; 5) între raporturi conceptual necesare şi raporturi normativ necesare. 

Apreciind valenţele acestui cadru conceptual, Robert Alexy arată că el „scoate în evidenţă faptul că 
tezei existenţei unui raport necesar între drept şi morală îi pot fi conferite diferite semnificaţii. În acest cadru 
conceptual sunt posibile 32 de combinaţii ale componentelor celor cinci distincţii. În fiecare combinaţie se 
poate formula atât teza existenţei unui raport necesar, cât şi teza non-existenţei acestuia. Deci, în total, se 
constituie 64 de teze. Fără îndoială că între aceste 64 de teze există un număr de relaţii de implicaţii, astfel 
încât se poate spune că adevărul sau falsitatea unei teze atrage după sine adevărul sau falsitatea alteia. În 
plus, este posibil ca din punct de vedere conceptual, câteva combinaţii să fie imposibile. Totuşi, aceasta nu 
schimbă cu nimic convingerea de bază cum că în disputa în jurul relaţiilor necesare între drept şi morală sunt 
susţinute o multitudine de afirmaţii diferite”xii. 

Cu multă perspicacitate, Robert Alexy explică această ineficientă a disputei prin faptul că, de cele 
mai multe ori, este vorba de nişte discursuri paralele, la care participanţii susţin teze de naturi diferite. De 
aceea, cu multă îndreptăţire, propune o simplificare a dezbaterii în jurul conceptului de drept, care să-1 
includă pe cel de validitate. Pentru aceasta, la dihotomia privind separaţia ori conexiunea dintre drept şi 
morală, caută răspuns doar din perspectiva observatorului (punctul de vedere extern) şi din perspectiva 
participantului (punctul de vedere intern). Astfel că celelalte dihotomii devin subordonate acestei intenţii. 

În perspectiva observatorului, se pune problema dacă încălcarea, printr-o normă, a unui criteriu 
moral anulează doar legalitatea normei respective, ori anulează legalitatea întregului sistem din care face 
parte acea normă. Altfel spus, Robert Alexy îşi propune să observe ce se întâmplă cu norma, ori cu sistemul 
din care aceasta face parte, atunci când se încalcă un anumit grad de nedreptate. Pentru aceasta face distincţia 
între normele individuale ale unui sistem legal şi sistemul legal ca întreg şi evocă aşa-numitul „argument al 
nedreptăţii”, denumit şi „argumentul tiraniei”. Prin argumentul nedreptăţii înţelege că „este de fapt teza 
conexiunii centrată pe un raport clasificator”xiii. Când se referă la normele individuale, el ia în vizor 
argumentul nedreptăţii formulat de un alt gânditor german, respectiv Gustav Radbruch (1878 - 1949) şi 
conchide că „teza conexiunii a lui Radbruch, din perspectiva unui observator, nu poate fi fundamentată pe un 
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raport conceptual necesar între drept şi morală”xiv. Mai departe, urmărind dacă există o relaţie conceptual 
necesară între un sistem de drept luat ca întreg şi morală, tot din perspectiva observatorului, Alexy face 
distincţia, mai întâi, între două tipuri de cerinţe morale, respectiv cerinţe formale şi cerinţe materiale, apoi 
între raporturi factuale şi raporturi conceptuale, după care evidenţiază două tipuri de ordine socială (ordinea 
socială lipsită de sens şi ordinea socială bazată pe jaf) care, din motive conceptuale, nu constituie sisteme 
legale. Spre deosebire de acestea, ordinea stăpânului, poate fi acceptată conceptual ca sistem legal, întrucât 
impune tuturor subordonaţilor o pretenţie la corectitudine. Toate aceste clarificări îl ajută pe autor să 
conchidă că, din perspectiva observatorului, teza pozitivistă a separaţiei între drept şi morală este în esenţă 
corectă, atât în cazul normelor individuale, cât şi în cazul sistemelor legale. Această teză „atinge o limită 
doar în cazul extrem şi improbabil al unui sistem de norme care nu ridică nici măcar o pretenţie la 
corectitudine”xv. 

În perspectiva participantului, de exemplu un judecător, teza separaţiei dreptului de morală este 
inadecvată. Intr-o asemenea perspectivă, crede Robert Alexy, susţinerea corectă este cea a conexiunii celor 
două domenii. Pentru a-şi susţine poziţia angajează trei argumente, respectiv argumentul corectitudinii, 
argumentul nedreptăţii şi argumentul principiilor. 

Argumentul corectitudinii, considerat de autor ca fiind baza celorlalte două argumente, spune că „atât 
normele legale individuale şi deciziile legale individuale, cât şi sistemele legale ca întreg ridică, în mod 
necesar, o pretenţie la corectitudine”xvi. În caz contrar, un asemenea sistem nu este legal. Observăm că, în 
funcţie de acest criteriu, actele juridice individuale şi sistemele juridice pot fi clasificate ca fiind legale ori 
ilegale. Dar criteriul corectitudinii nu trebuie redus doar la rolul său clasificator, ci trebuie folosit mai 
departe, pentru a-i valorifica rolul calificator, în cazul sistemelor juridice care ridică pretenţia de 
corectitudine, dar nu o satisfac. Ceea ce înseamnă că asemenea sisteme sunt eronate din punct de vedere 
juridic. Pentru a se face înţeles, Robert Alexy vine cu exemple prin care demonstrează că participanţii la un 
sistem legal ridică în mod necesar pretenţia la corectitudine. Iar măsura în care această pretenţie are 
implicaţii morale demonstrează raportul conceptual necesar între drept şi morală. Însă, cu toate acestea, teza 
conexiunii dreptului cu morala rămâne tot vulnerabilă. Aceasta deoarece un pozitivist poate insista asupra 
tezei separaţiei, chiar dacă acceptă argumentul corectitudinii. În acest scop, pozitivistul are la îndemână două 
strategii. Prima, prin care să arate că nesatisfacerea pretenţiei la corectitudine nu conduce încă la pierderea 
caracterului legal, întrucât teza separaţiei vizează raportul clasificator, iar pretenţia la corectitudine ar stabili 
cel mai bine un raport calificator. A doua, vizează posibilitatea susţinerii că pretenţia la corectitudine nu are 
implicaţii morale şi, deci, nu conduce la un raport conceptual necesar între drept şi morală. În această 
situaţie, Robert Alexy notează: „Prima obiecţie a pozitivistului are în vedere argumentul nedreptăţii; a doua 
argumentul principiilor”xvii. 

Argumentul nedreptăţii, este aplicabil fie normelor individuale, fie sistemelor legale, luate ca întreg. 
În cazul normelor individuale, potrivit acestui argument „se spune că normele individuale ale unui sistem 
legal, prin depăşirea unui anumit prag al nedreptăţii, îşi pierd caracterul legitim”xviii. Acum, argumentul lui 
Radbruch, anterior respins din punctul de vedere al observatorului, este analizat din punctul de vedere al 
participantului la exerciţiul aplicării dreptului. Sunt evidenţiate în acest sens opt perspective formulate în 
disputa purtată în jurul susţinerii lui Radbruch, respectiv: perspectiva lingvistică, cea a clarităţii, a 
eficacităţii, a siguranţei legale, a relativismului, a democraţiei, a dispensabilităţii şi cea a imparţialităţii. 
Rezultatul este următorul: „Raportat la normele individuale, argumentul nedreptăţii în versiune slabă, aşa 
cum este formulat de Radbruch, îşi găseşte motive mai puternice care să vorbească în favoarea lui decât 
obiecţiile împotriva lui. Toate obiecţiile au putut fi eliminate astfel încât a rezultat cel puţin o egalitate de 
forţe. În plus, au fost date motive în favoarea argumentului nedreptăţii”xix. Mai departe, analiza urmăreşte să 
afle în ce măsură argumentul nedreptăţii este aplicabil şi sistemelor de drept, luate ca întreg. Dezbaterea este 
purtată în jurul susţinerii gânditorului german Martin Kriele (n. 1931), care susţine că „datoria morală este de 
a săvârşi dreptatea, presupunând că, în general, dreptatea ia în calcul moralitatea”xx. Sunt avute în vedere 
două interpretări, respectiv teza „extinderii” (potrivit căreia „lipsa caracterului de drept al conţinutului 
normelor fundamentale ale unui sistem de drept atrage după sine lipsa caracterului de drept al tuturor 
normelor tipice sistemului, extinzându-se, în acest sens, asupra lor”xxi şi teza „colapsului” sistemului de drept 
(care priveşte sistemul ca întreg), „asumând că acesta se prăbuşeşte ca sistem de drept dacă multe norme 
individuale, în particular cele importante pentru sistem, îşi pierd caracterul de drept”xxii. Concluzia lui Robert 
Alexy este că „aplicarea argumentului nedreptăţii la un sistem de drept luat ca întreg nu conduce la rezultate 
ce trec dincolo de consecinţele aplicării sale la normele individuale”xxiii. 

Argumentul principiilor, cel care are la bază distincţia dintre reguli şi principii, se referă la o situaţie 
de excepţie, cea în care legea este nedreaptă la extrem. Această distincţie reliefează - crede Robert Alexy - 
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raportul necesar între drept şi morală, pe baza a trei teze, respectiv: teza încorporării (care spune că „fiecare 
sistem de drept minim dezvoltat conţine în mod necesar principii”), teza morală (care spune că „există un 
raport necesar între drept şi o morală oarecare”) şi teza corectitudinii (care are în vedere „un raport necesar 
între drept şi o morală justă”). Câştigul este următorul: „Raportul necesar ce se poate întemeia cu ajutorul 
acestor trei teze este în primul rând de natură conceptuală, iar în al doilea rând, este un raport calificator, şi 
nu unul clasificator - aşa cum este cazul argumentului nedreptăţii -, şi în al treilea rând, el există doar pentru 
participantul la un sistem de drept, şi nu pentru un observator”xxiv. Ideea este că pretenţia la corectitudine 
reclamă dimensiunea ideală a dreptului. 

 
3. Probleme privind validitatea dreptului 
 
Cel de-al treilea capitol al cărţii, intitulat „Validitatea dreptului”, este structurat în două părţi, bine 

organizate pentru clarificarea problematicii. 
În prima parte a acestui capitol, denumită „Concepte ale validităţii”, cu dimensiuni restrânse, sunt 

reliefate elementele definitorii ale conceptului de drept, din perspectivă sociologică, etică şi juridică. 
Raţionamentul este următorul: „Celor trei elemente ale conceptului de drept, eficienţă socială, corectitudinea 
conţinutului şi legitate autoritară, le corespund trei concepte de validitate: cel sociologic, etic şi juridic”xxv. 

Cât priveşte conceptul sociologic de validitate a dreptului, se subînţelege, are ca obiect validitatea 
socială. Din formularea lui Robert Alexy aflăm că o normă juridică „este validă din punct de vedere social 
dacă ea fie este respectată, fie nerespectarea ei este sancţionată”xxvi. Insă un asemenea enunţ se bazează pe 
noţiuni ambigue, precum cele de „respectare” şi „sancţionare” a normei juridice. Drept consecinţă, acest 
concept admite o multitudine de interpretări, discutate sistematic în cadrul sociologiei dreptului. Precizările 
trebuie făcute cu şi mai mare atenţie în legătură cu aspectele empirice ale eficacităţii sociale a normei 
juridice. „În această privinţă sunt suficiente trei perspective. Prima constă în aceea că validitatea socială este 
o chestiune ce ţine de măsură. A doua o constituie faptul că ea poate fi cunoscută pe baza a două criterii, cel 
al respectării şi cel al sancţionării nerespectării. A treia perspectivă este că sancţionarea nerespectării 
normelor de bază presupune exercitarea constrângerii fizice, care, în sistemele de drept evoluate, reprezintă o 
sarcină rezervată statului”xxvii. 

Conceptul etic de validitate a normei juridice are ca obiect validitatea morală. Folosind cuvintele lui 
Robert Alexy, aflăm că „o normă este validă din punct de vedere moral dacă admite justificare morală”xxviii. 
Conceptul etic de validitate este important întrucât se situează la baza teoriilor dreptului natural şi ale 
dreptului raţional. „Validitatea unei norme de drept natural sau a uneia de drept raţional nu se bazează nici pe 
eficienţa sa socială, nici pe legitatea ei autoritară, ci doar pe corectitudinea conţinutului ei, justificat din 
perspectivă morală”xxix. 

Spre deosebire de conceptul sociologic şi de conceptul etic, conceptul juridic de validitate are o 
structură mult mai complexă, întrucât angajează, pe lângă componenta proprie acestui concept, respectiv 
componenta internă, o componentă externă. În sens restrâns, conceptul juridic de validitate a normelor de 
drept, se bazează doar pe caracteristicile specifice, respectiv acele caracteristici care alcătuiesc structura 
conceptuală internă. În sens larg însă, acest concept angajează şi structura externă, rezultată din raporturile 
lui cu celelalte două concepte ale validităţii. Aşadar, conceptul juridic de validitate, deşi are ca obiect 
validitatea juridică, trebuie să includă şi elemente ale valabilităţii sociale, ba chiar, în viziunea unei anumite 
categorii de gânditori, trebuie să includă şi elemente ale validităţii morale. Pentru că - spune Robert Alexy - 
„dacă un sistem de norme sau o normă nu au deloc validitate socială, respectiv nu prezintă nici măcar un 
minimum de eficienţă socială, atunci acest sistem de norme sau această normă nu sunt valide din punct de 
vedere juridic”xxx. Meritul gânditorului rezultă din observaţia că, în perspectivă pozitivistă conceptul de 
validitate juridică include doar elemente ale validităţii sociale. Iar atunci când, pe lângă acestea, include şi 
elemente ale validităţii morale vorbim de o perspectivă non-pozitivistă. „Dacă include doar elemente ale 
validităţii sociale, este vorba de un concept pozitivist al validităţii juridice. Dacă include şi elemente ale 
validităţii morale, vorbim despre un concept non-pozitivist al validităţii juridice”xxxi. Aceasta nu înseamnă - 
crede Alexy - că nu poate fi formulat un concept de validitate juridică în sens restrâns, contrar conceptelor de 
validitate socială şi de validitate morală. Un asemenea concept de validitate juridică, în sens restrâns, se 
obţine atunci când este emis şi intră în vigoare conform ordinii de drept. Altfel spus, conceptul juridic de 
validitate, în sens restrâns, ridică o problemă internă (aparenta circularitate a definiţiei validităţii juridice) şi 
una externă (determinarea raporturilor conceptului juridic de validitate cu conceptul de validitate socială, 
acceptat de pozitivişti, şi de raporturile cu conceptul de validitate morală, acceptat de non-pozitivişti). 
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Partea a doua al acestui capitol, intitulată „Coliziuni ale validităţii”, încearcă să rezolve tocmai 
problema raporturilor conceptului juridic de validitate, luat în sens restrâns, cu celelalte două concepte de 
validitate. Coliziunile sunt urmărite în mod distinct, mai întâi cu privire la sistemele de norme, apoi cu 
privire la normele individuale. 

În ce priveşte raportul dintre validitatea juridică şi validitatea socială, cu referire la un sistem de 
norme, problema validităţii unui sistem de norme, luat ca întreg, se pune în situaţia în care concurează 
sisteme juridice cu norme incompatibile (revoluţie, război civil, secesiune). Pentru teoria schimbării de 
paradigmă a sistemului de drept este important să fie evaluată corect paleta posibilităţilor privind validitatea 
pe timpul conflictului politic dintre sistemele juridice. Alexy vorbeşte de trei posibilităţi: a) nici un sistem 
juridic aflat în competiţie nu este valid, ca sistem, întrucât nu este eficient social; b) se va şti doar la sfârşitul 
competiţiei care este sistemul valid, întrucât acesta va învinge; c) vechiul sistem rămâne valid, chiar dacă nu 
mai este eficient social, până se impune, ca fiind eficient, noul sistem. În faţa acestor posibilităţi, gânditorul 
german conchide: „Un sistem de norme care nu reuşeşte să se impună în faţa altor sisteme de genul celor 
numite mai sus nu este în general eficient social”xxxii. Spre deosebire de cazul sistemelor de drept, în cazul 
normelor individuale, eficienţa socială nu este condiţie a validităţii juridice. În cel mai rău caz, când norma 
individuală îşi pierde eficienţa socială cade în desuetudine. 

Urmează analiza coliziunii între validitatea juridică şi validitatea morală, în completarea ideilor 
subliniate deja până aici, cu referire la această chestiune. În cazul unui sistem de drept, luat ca întreg, relaţia 
între validitatea juridică şi validitatea morală are ceva asimetric faţă de relaţia între validitatea juridică şi 
validitatea socială. „Această asimetrie constă în faptul că validitatea juridică a unui sistem de drept luat ca 
întreg depinde mai mult de validitatea socială decât de cea morală”xxxiii. Altfel spus, un sistem de drept 
ineficient social se prăbuşeşte, pe când unul care nu poate fi justificat moral îşi poate menţine existenţa. În 
cazul normelor individuale, relaţia validităţii juridice cu validitatea morală vizează un caz limită, în sensul că 
valabilitatea juridică a unei norme presupune, la nivel teoretic, să aibă şi un minim de justificare morală; 
practic însă, măsura în care cerinţa este satisfăcută, este greu de apreciat. Aceasta înseamnă că cerinţa 
„minimum de justificare morală” nu trebuie raportată la norma individuală, ci la validitatea juridică a normei 
individuale. Ţinând cont de aceste aspecte, Alexy conchide că „în privinţa normelor individuale, rolul pe 
care validitatea socială şi cea morală îl joacă are aceeaşi structură în cadrul conceptului de validitate juridică. 
Ambele aspecte vizează un caz limită. Aceasta este expresia faptului că legitatea autoritară în cadrul unui 
sistem de drept eficient social reprezintă criteriul dominant al validităţii normelor individuale. Această 
concluzie este confirmată în fiecare zi de practica juridică”xxxiv. 

Un alt subtitlu al celei de-a doua părţi a cărţii se intitulează „Norma de bază”, menit să abordeze şi 
alte probleme ale conceptului de „validitate juridică”, apreciat în sens restrâns, adică din care sunt eliminate 
elementele de eficienţă socială şi cele privind corectitudinea conţinutului. Aceste probleme au fost grupate în 
două categorii, respectiv probleme externe (puse în evidenţă prin urmărirea coliziunilor validităţii) şi 
probleme interne (care decurg din circularitatea definiţiei validităţii juridice. În acest scop, Alexy se foloseşte 
de sintagma „norma de bază”. Iată argumentul: „Norma de bază este cel mai important în rezolvarea 
circularităţii conţinută în conceptul de validitate juridică în sens restrâns. Multiplele posibilităţi ale 
diferenţierii fac posibilă distincţia între trei categorii de norme de bază: analitice, normative şi empirice. Cea 
mai importantă variantă a normei de bază analitice o întâlnim la Hans Kelsen, a celei normative, la Kant, şi a 
celei empirice, la Hart”xxxv. 

În viziunea concepţiei lui Kelsen, teoria normei de bază analitică, este urmărită sub aspectul 
statutului, sarcinilor şi caracteristicilor sale. La capătul demersului, Alexy conchide: „Sintetizând, cu privire 
la teoria normei de bază a lui Kelsen, constatăm următoarele. El are dreptate când spune că o normă de bază 
trebuie presupusă dacă se doreşte trecerea, de la constatarea că ceva este în vigoare şi eficient, la constatarea 
că ceva are valoare juridică sau este obligatoriu din punct de vedere legal. Această normă de bază nu trebuie 
să aibă însă conţinutul normei de bază a lui Kelsen. Astfel, ea poate include elemente morale care iau în 
calcul argumentul nedreptăţii. Kelsen are de asemenea dreptate când spune că, în timp ce pe de o parte, 
trebuie să presupunem în mod necesar o normă de bază, dacă vrem să interpretăm dreptul ca ordine 
normativă, pe de altă parte, putem renunţa la această interpretare. Din această cauză, norma de bază are doar 
un caracter transcendental slab. În sfârşit, Kelsen are dreptate când spune că norma de bază este o simplă 
normă gândită. Dimpotrivă, el nu are dreptate când pretinde că norma de bază nu este capabilă de întemeiere. 
Din contră, ea necesită întemeiere. Iar aceasta conduce la problema unei norme de bază normative”xxxvi. 

Spre deosebire de Kelsen, care considera că norma de bază reprezintă doar o simplă premisă 
epistemologică, potrivit concepţiei lui Kant legea de bază este o lege naturală. În viziunea lui Kant norma de 
bază precede legile pozitive şi le justifică valoarea. „După Kant, o lege naturală este o lege care, chiar şi fără 
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o legislaţie externă, poate fi recunoscută ca obligatorie, adică poate fi recunoscută apriori, prin raţiune. Prin 
urmare, norma de bază kantiană este o normă a dreptului raţiunii sau - aşa cum se numeşte ea în vechea 
terminologie - a dreptului naturii, astfel încât validitatea dreptului pozitiv este stabilită de dreptul raţional sau 
de cel natural. O astfel de justificare conduce la opusul caracterului indiferent moral pe care îl are dreptul în 
concepţia lui Kelsen. Ea conduce la o datorie morală de a se supune dreptului”xxxvii. 

O altă alternativă la norma de bază a lui Kelsen, pe lângă ce kantiană, o reprezintă norma de bază a 
lui Hart. Acesta din urmă nu-şi numeşte norma sa ca fiind normă de bază, ci ca fiind regulă de cunoaştere. 
Între concepţia lui Kelsen şi cea a lui Hart există unele coincidenţe, dar există şi diferenţe. „Diferenţa cea mai 
importantă este că atât întrebarea cu privire la existenţa unei «rule of recognition» (regulă de cunoaştere), cât 
şi cu privire la conţinutul ei sunt întrebări empirice”xxxviii. Ideea este că Hart deduce existenţa unei reguli de 
cunoaştere din acceptanţa sa, prezentă în practica juridică. Mai departe el susţine că o asemenea regulă de 
cunoaştere poate fi pusă ca fundament al tuturor celorlalte reguli legale. În această situaţie, Alexy conchide: 
„A accepta o regulă care-şi găseşte expresia în practica comună înseamnă, a trece de la faptul că practica 
există, la concluzia că este indicat să ne comportăm conform acestei practici. Avantajul teoriei normei de 
bază a lui Kelsen este că această trecere de la este la trebuie (trecerea de la Sein la Sollen) nu se ascunde în 
spatele conceptelor precum acceptanţă şi existenţă a unei practici, ci iese la lumină, devenind o 
problemă”xxxix. 

 
4. Definiția juridică a dreptului, după Robert Alexy 
 
În ultimul capitol al lucrării, intitulat „Definiţia”, Robert Alexy îşi sintetizează întregul demers al 

cărţii, oferind următoarea definiţie juridică a dreptului, adică o definiţie din perspectiva participantului: 
„Dreptul este un sistem de norme care (1) ridică o pretenţie la corectitudine, (2) constă atât în totalitatea 
normelor ce aparţin în general unei Constituţii eficiente social şi care nu sunt extrem nedrepte, cât şi în 
totalitatea normelor în vigoare conform acestei Constituţii care dovedesc un minimum de eficienţă socială 
sau prezintă şansă la eficienţă socială şi nu sunt extrem nedrepte, şi, în sfârşit, (3) căruia îi aparţin principiile 
şi argumentele normative pe care se bazează procedura aplicării dreptului şi/sau trebuie să se bazeze, pentru 
a satisface pretenţia la corectitudine”xl. Este o definiţie în care conceptul definit al dreptului conţine şi 
conceptul validităţii, iar celor trei părţi ale definiţiei le corespund cele trei argumente, respectiv argumentul 
corectitudinii, argumentul nedreptăţii şi argumentul principiilor. 

 
Concluzii 
 
În concluzie, investigaţia lui Robert Alexy este exemplară, sub mai multe aspecte. Este exemplară, 

mai întâi, sub aspect ideatic, întrucât doctrina sa pledează în favoarea tezei conexiunii elementelor de morală 
în definirea conceptului de drept. Este exemplară, apoi, ca discurs logic, bine informat bibliografic şi coerent 
construit. De aceea aş fi tare bucuros să constat că apare şi în cultura română o asemenea lucrare de filozofie 
a dreptului. 
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