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NOTE ȘI DISCUȚII 

JUSTIȚIA – FORMĂ DE MANIFESTARE  
A ESENȚEI FIINȚEI UMANE 

GHEORGHE DĂNIȘOR� 

Aristotel, în Etica Nicomahică, făcea următoarea afirmație: „Justiția este o 
virtute absolut desăvârșită pentru că exercitarea ei este cea a unei virtuți perfecte; și 
este perfectă pentru că cel ce o posedă poate face uz de virtutea sa și în favoarea 
altora, nu numai pentru sine”1 și continuă: „din acest motiv, justiția este singura 
dintre virtuți care poate fi un bine pentru altul, manifestându-se în favoarea 
altuia”2. În concluzie, „justiția este identificată cu virtutea, dar esența lor nu este 
aceeași, ci, în măsura în care se raportează la alții, ea este justiție, iar în măsura în 
care este o dispoziție habituală propriu-zisă, este virtute”3. 

Justiția, până la urmă, implică anumite reguli. Pe ce însă se întemeiază aceste 
reguli? Ele se întemeiază pe ceea ce este just, iar justul este un dar natural al 
omului. Așa cum afirma Julius Paulus în Digeste, „ceea ce este just nu decurge din 
regulă, ci regula provine din cunoașterea noastră a ceea ce este just”4. Justul nu 
reprezintă altceva decât spiritul de echitate, iar echitatea este proporționalitate, 
corespondență a părților, egalitate.  

Justiția, deci, se raportează la just ca la un principiu care o fundamentează și 
o alimentează din adânc. De aceea, Aristotel pledează pentru dreptatea ca echitate, 
ca proporționalitate. 

Pornind de la conceptul de justiție ca grijă față de celălalt, se pune problema 
de ce natură este această relație. Din nou aici intervine conceptul de echitate, de 
echilibru, astfel că este pusă în joc relația dintre justiție și libertate, care antrenează 
conceptul de obligație. 

Vorbim de libertate ca despre unul dintre cele mai importante drepturi, cel 
care, de fapt, le fundamentează pe toate celelalte. Astfel Dike semnifică justiția, 
echitatea, dreptul, cu trimitere la rădăcina sa, dikein (dikö), care înseamnă a se 
debarasa, a se elibera. Eleuteria semnifică libertatea, iar eleuteros îl desemnează pe 
cel ce este liber, dar și onest, generos. Ce înseamnă însă a fi onest? Înseamnă a fi 
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corect, adică drept. Urmând etimologia celor două cuvinte, putem deduce că ființa 
umană este liberă atunci când este dreaptă cu ea însăși și, ca urmare, în raport cu 
ceilalți. Un individ este liber în măsura în care îi are în vedere pe ceilalți, adică 
atunci când practică justiția care, în percepția lui Aristotel, este o virtute socială. Iar 
justiția nu poate exista decât între oameni liberi.  

În modernitate, s-a produs o separare între cele două principii, astfel că 
libertatea este înțeleasă ca independență, fără nicio legătură cu onestitatea, adică cu 
ceea ce este drept. În felul acesta, este drept ceea ce îmi satisface mie egoitatea. 
Libertatea este înțeleasă ca pur egoism. Dreptul ca echitate nu se mai practică în 
sensul său autentic. 

Această ruptură din modernitate se datorează faptului că s-a favorizat 
dimensiunea individuală, conștiința de sine individuală exteriorizând-o, dar nu ca 
datorie (grijă) față de celălalt, ci numai ca datorie față de sine, astfel că juridicul 
însuși s-a individualizat, dându-i subiectivității caracterul individualității. De aceea, 
oamenii au cu preponderență drepturi și numai pe cale de excepție datorie (grijă) 
față de ceilalți. În felul acesta, caracterul moral al dreptului a fost distrus, atât în 
plan individual, cât și social. 

Omul este apărat, în mod real, în raport cu puterea, nu promovând numai 
drepturi, ci conștiința datoriei (grijii) pentru celălalt. Cu cât cineva este situat mai 
sus în ierarhia socială, cu atât datoria sa față de celălalt trebuie să fie mai mare. În 
felul acesta, orice tendință dominatoare va fi evitată.  

Dacă acceptăm ca esență a dreptului datoria față de celălalt, atunci în prim 
plan apare relația, și nu omul ca atom social. În societate, sunt liber atunci când am 
grijă de ceilalți și mă simt protejat, la rândul meu, de către ceilalți.  

Principiul metafizic unic, la greci, rezultat din unirea justiției cu libertatea, 
presupunea unitatea contradictorie a celor două principii: dike semnifica măsura 
(dikaios), egalitatea; eleuteria semnifica trecerea de limite, ceea ce nu poate fi măsurat. 
Unitatea contradictorie a acestora ne arată că se produce un echilibru: dike temperează 
eleuteria (libertatea), iar libertatea nu lasă ca dike să devină opresivă. Se și spune că 
prea multă justiție conduce la injustiție. Pe de altă parte, dacă libertatea conduce la 
promovarea individualității, justiția conduce la coeziunea socială. În acest caz, 
individul cu societatea sunt supuși unui principiu unificator metafizic între dreapta 
măsură și libertate. Acest principiu unificator este Binele (agathon)5. 

O altă problemă importantă este aceea a raportului dintre drept și justiție. 
Trebuie menționat că dreptul nu este decât o modalitate de realizare a justiției, care 
este un concept moral. Cum participă dreptul la realizarea justiției și, implicit, a 
libertății? Prin partajarea bunurilor. Conform lui Aristotel, justiția sau dreptatea 
este de două feluri: distributivă și corectivă. Este vorba de două modalități de 
partajare a bunurilor prin intermediul dreptului. În prima situație, este vorba de 
distribuirea bunurilor la nivelul societății în funcție de meritul fiecăruia, fapt ce 
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conduce la o ierarhizare a valorilor în funcție de merit. În cea de-a doua, se asigură 
egalitatea părților în procesul civil, atunci când există neînțelegeri. Prin cele două 
modalități de distribuire a bunurilor, se asigura un fel de echilibru în ierarhia 
socială bazată pe merit și egalitatea în caz de litigiu, indiferent de poziția socială pe 
care o ocupa o persoană sau alta. Din nou vorbim de echitate realizată în procesul 
de repartizare a bunurilor. 

Țelul urmărit este acela de a descoperi Binele – tot ce ține la un loc și 
conservă tot ceea ce există. Este vorba de binele ontologic, și nu de binele moral. 
Morala și dreptul nu sunt decât două modalități de realizare a Binelui ontologic 
(agathon). În plan social, agathon este reprezentat de acel zoon politikon care la 
noi este tradus în sensul că omul este animal politic. În realitate, însă, zoon 
politikon îl desemnează pe a-fi-împreună-cu-ceilalți6. Dreptul ca echitate contribuie 
la realizarea Binelui existențial în plan social.  

De fiecare dată, echitatea presupune un raport cu ceva sau cu cineva. 
Echitatea ne indică o îndreptare a privirii spre cineva și instituirea unei relații, dar 
nu o relație oarecare, ci una care ia în primire pe acel cineva spre a-l ocroti. În 
morală și, ca parte a sa, în drept, relația cu celălalt devine esențială. Grija față de 
celălalt devine astfel, conform teoriei aristotelice, virtute a virtuților. 

Dreptul ca echitate, ca parte a dreptății ca echitate, unifică morala cu dreptul, 
iar ambele conduc către o reconsiderare a relației ce se găsește deja instituită la 
nivelul grupului uman: morale, prin modelarea comportamentelor, dreptul, prin 
justa partajare a bunurilor existente la nivelul comunității și între particulari. 

Aceste considerente ne conduc la ideea că morala nu se confundă cu dreptul, 
dar relația dintre ele este absolut necesară și, ca urmare, indispensabilă. De aceea, cei 
doi termeni se regăsesc unificați în sintagma „dreptul ca echitate”7, ceea ce înseamnă 
că o partajare a bunurilor implică onestitatea, iar onestitatea implică o corectă 
partajare. Nu poate fi onestă, însă, decât o partajare între egali. În felul acesta, dreptul 
ca echitate privește relațiile de egalitate în raporturi juridice determinate, indiferent 
de poziția socială pe care o au părțile care intră în acea relație. Acesta este dreptul ce 
vizează relațiile dintre particulari (dreptul privat). Distribuirea bunurilor la nivelul 
statului trebuie să se facă prin lege, dar, în această situație, repartizarea trebuie 
realizată după meritul fiecăruia.8 Grija față de celălalt, în acest caz, capătă dimensiuni 
politice și implică aici atât dreptul, cât și onestitatea. Prin intermediul politicului și 
având ca instrument legea, nu se mai aplică onestitatea în sensul egalității, ci aceasta 
presupune diferențierea în funcție de merit. 

Este irelevant de observat că dreptul politic creează diferențe între oameni în 
funcție de meritul fiecăruia, pe când dreptul privat implică egalitatea între oameni 
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diferiți ca avere și poziție, dar în relații determinate, cum ar fi, de exemplu, o 
vânzare-cumpărare în care egalitatea se impune, dincolo de poziția socială a 
părților contractante. Dreptul, cu deosebire, stabilește raporturile de egalitate între 
particulari. Relația sa cu legea, adică, în termeni moderni, relația sa cu dreptul 
politic este mai mult decât evidentă.  

La nivel global-social nu se poate vorbi de echitate decât atunci când se 
produce diferențierea prin accesul la bunuri în funcție de merit și, în cadrul 
diferențierii, atunci când se instituie egalitatea în relații determinate, în cadrul 
cărora poziția socială nu joacă niciun rol. Dialecticitatea socială rezultă din lupta și 
armonizarea celor două orientări. 

Din câte se observă, dreptul vizează relațiile, și nu comportamentul omului. 
Acesta din urmă este vizat în mod direct de morală. Dar, dacă dreptul vizează 
instituirea de relații oneste, beneficiarul nu este, în ultimă instanță, omul? Bineînțeles 
că tot el este beneficiarul, pentru că grija față de om prin drept presupune 
perfectibilitatea relației. Consecințele sunt diferite în cazul în care dreptul are în 
centrul atenției omul și, pornind de aici, să instituie relațiile între oameni, pentru 
că, în acest caz, dreptul se fărâmițează în drepturi, iar relațiile se întrerup: fiecare 
are dreptul său și tinde să-l impună celorlalți. De aici vine și contradicția dintre 
diferitele categorii de drepturi. În felul acesta, se încurajează egalitatea generalizată 
care poate conduce la distrugerea relațiilor dintre oameni, caz în care putem vorbi 
de egalitate ca atomizare a socialului. Dacă pornim de la ideea că dreptul are ca rol 
perfectibilitatea relației, beneficiarul este tot omul, dar trecând prin consolidarea 
comunității. Cu cât relațiile dintre oameni sunt mai echitabile, cu atât comunitatea 
este mai puternică, iar oamenii au acces liber la fericire. Omul trebuie să fie scop, dar 
modalitățile de a-l atinge conduc, din câte se observă, la consecințe total diferite.  

Dacă cele afirmate mai sus sunt corecte, rezultă cu necesitate că echitatea 
joacă un rol major în definirea dreptului. Trebuie avute în vedere cele două aspecte 
ale echității: diferențierea oamenilor în societate în funcție de merit și egalitatea 
între particulari în relațiile determinate, dincolo de poziția lor socială. Este vorba de 
„egalitatea în diferență”, cea care trebuie să fundamenteze nu numai demersul 
moral, ci și pe cel juridic. 

Ceea ce se poate reproșa modernității este faptul că a extins conceptul de 
egalitate, valabil pentru raporturile de tip contractual, care vizau relații determinate, 
la egalitatea ca poziție socială. Procedând astfel, modernitatea a distrus ierarhia 
socială, pentru că a distrus distribuirea bunurilor în funcție de merit. Consecința 
acestui fapt este gravă, pentru că s-a suprimat diferența în favoarea nivelării. În 
locul ierarhiei valorilor a apărut egalizarea acestora, ceea ce a contribuit, cel puțin 
în drept, la separarea faptelor de valori, favorizându-se formalismul în detrimentul 
realismului juridic. În plan moral, egalitatea fără diferențierea în funcție de merit a 
condus la dispariția respectului, cu consecințe dintre cele mai importante în relația 
cu celălalt, fie că celălalt este reprezentat de om sau de natură. Disprețul față de 
noțiunea de respect este rezultatul unui egalitarism ce ignoră diferența, astfel că 
societatea nu se mai dezvoltă decât pe orizontalitatea istorică, lipsită fiind de 
verticalitatea morală a eternității. 
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Convingerea mea este că modernitatea trebuie să revină la perfecționarea 
relațiilor despre care am vorbit aici, pentru a ajunge la om, și nu invers. Omul, ca 
monadă, este lipsit de relații, aspectul său vizibil fiind egalitatea lipsită de 
ierarhizarea socială. Omul, conceput astfel, revendică dreptul numai pentru sine. 
Și, fiind toți egali, fiecare își revendică dreptul său. În felul acesta, dreptul se 
fărâmițează în drepturi care se exclud unele pe celelalte. Se mai poate vorbi, atunci, 
de efectivitatea drepturilor omului? De ele poate beneficia fie o singură persoană, 
fie mai multe, dar niciodată toate. În felul acesta, însă, poziția dreptului de a fi 
media între mai mult și mai puțin este eludată, el situându-se, de fiecare dată, de 
partea cuiva, această situare datorându-se faptului că în modernitate dreptul este 
invariabil de partea cuiva, făcând „dreptate” acestuia în defavoarea celuilalt. A 
dispărut astfel funcția de partajare a dreptului, aceea de a media între mai mult și 
mai puțin, cu alte cuvinte, a dispărut „dreptatea ca echitate”. 

Ceea ce este cel mai important de menționat este faptul că odată cu 
modernitatea a fost suprimat fundamentul ontologic al dreptului. Așa cum am 
văzut, fundamentul ontologic al dreptului este evidențiat de Bine. Nu este vorba de 
binele moral, ci de Binele existențial care, în alți termeni, se regăsește în acel  
a-fi-împreună-cu-ceilalți. Atât zoon politikon, cât și Binele (agathon – cel ce adună 
și ține la un loc), fac din „a-fi-împreună” temeiul existențial al oricărei concepții 
umane, inclusiv al moralei și al dreptului. Fără referire la ontologie nu putem vorbi 
de libertate care, la rândul ei, poate fi gândită ontologic. Noi obișnuim să rămânem 
la nivelul conceptelor, fără a mai privi dincolo de ele, la întemeierea lor. 

JUSTICE – A FORM OF MANIFESTATION  
OF THE ESSENCE OF THE HUMAN BEING 

(Abstract) 

This article pleads for the rediscovery of the ontological Good and, implicitly, of 
zoon politikon, as a human transposition of the Good. Only from here can morality and law 
claim their foundations. We may wonder, not without some justification, whether jurists, 
and even philosophers, are capable of such an intellectual endeavor. Shouldn’t the current, 
almost genetic, adversity of most jurists towards any philosophical foundation of law and 
philosophers to law be removed first? The unification of the two orientations of thought 
would give to the jurists the perspective of an existential opening with the most remarkable 
results, and to the philosophers a more applied thinking regarding the concrete relations that 
are established spontaneously between people. We may wonder whether jurists are able to 
give up a positivism devoid of the prospect of an ontological foundation. My point of view 
exudes optimism, as this article can be a breach in the solid walls of legal formalism. 
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