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Capitolul 1 
Introducere. Importanţa studiului. Diviziunile dreptului roman 

 
 

1.1 Noţiuni introductive 

Atunci când ne aplecăm asupra dreptului roman, trebuie să o facem din două 
perspective: cea istorică, ţinând seama de contextul în care au apărut şi au evoluat 
diferitele instituţii juridice, şi cea pandectistă, a instituţiilor juridice de sorginte 
romană, aşa cum se prezintă ele după un îndelungat proces de receptare care a dus 
finalmente la apariţia sistemelor de drept din zilele noastre.  

Din primul punct de vedere, dreptul roman cuprinde întreaga viaţă juridică a 
poporului roman, din cele mai îndepărtate timpuri şi până la moartea împăratului 
Iustinian (anul 565)1. 

Din cea de a doua perspectivă, dreptul roman este alcătuit exclusiv din opera 
legislativă a împăratului Iustinian, cunoscută sub numele de Corpus Iuris Civilis.  

Trebuie remarcat faptul că romanii nu făceau o distincţie clară între drept şi 
celelalte mecanisme de autoreglare a societăţii: morala şi religia2. 

Ulpian scria: Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, 
suum cuique tribuere (învăţămintele dreptului sunt acestea: a trăi în cinste, a nu 
vătăma pe altul, a da fiecăruia ce i se cuvine)3. Se poate observa cu uşurinţă că 
morala şi dreptul sunt puternic întrepătrunse în această enumerare. 

La rândul său, Celsus afirma că ius est ars aequi et boni (dreptul este arta a 
ceea ce este echitabil şi bun)4. Şi această definiţie îmbină, în proporţii egale, latura 
juridică şi cea morală. 

Această aparentă confuzie nu este necesarmente de criticat, deoarece o 
separaţie completă între cele trei suprastructuri ale vieţii sociale nici nu este 
întotdeauna de dorit. Eficienţa normei juridice este de multe ori asigurată prin 
intervenţia credinţelor religioase sau a convingerilor morale ale oamenilor. Chiar 
dacă nu există o suprapunere perfectă între drept şi morală, nu trebuie să tragem 
concluzia că aceasta nu ar fi de dorit. „Se poate spune chiar că dreptul nu este 

                                                 
1 A se vedea C. Hamangiu, M.G. Nicolau, Dreptul roman, vol. I, Editura Librăriei Socec&Co 

S.A., SA, Bucureşti, 1930, p. 1. 
2 Pentru legătura dintre drept şi religie a se vedea O. Tellegen - Couperus (editor), Law and 

Religion in the Roman Republic, Brill, Leiden şi Boston, 2012; infra par. 2.1.2 
3 D., 1, 1, 10, 1, expresia e preluată şi de Iustinian, în Instituţiile sale 1, 1, 3. 
4 D., 1, 1, 1, pr.  
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decât trunchiul cu ramurile, iar rădăcinile sunt morala, pentru că în întregime 
dreptul se întemeiază pe ideea morală.”1. 

1.2 Importanţa studiului 

De-a lungul timpului, au existat nu o dată voci care au pus sub semnul îndoielii 
utilitatea studiului dreptului roman. Se poate considera chiar că această disciplină 
academică a trecut prin mai multe crize, fiind periclitată însăşi existenţa ei2. 

În evul mediu, existau regiuni întinse precum Italia, Ţările de jos sau sudul 
Franţei care aplicau direct dreptul roman. În Germania a fost adoptat usus modernus 
pandectarum, o receptare directă a dreptului lui Iustinian. Odată cu renaşterea 
studiilor în universităţile occidentale, dreptul roman a servit drept sursă de inspiraţie 
pentru cercetătorii dreptului. Şcoala de drept de la Bologna, prin personalităţi de 
marcă precum Irnerius, Accursius ori Bartolus, a constituit un punct de atracţie 
pentru toţi cei care doreau să se iniţieze în ştiinţa dreptului3. Veniţi de pretutindeni 
din Europa, tinerii jurişti ai epocii se întorceau în ţările lor de baştină însufleţiţi de 
spiritul dreptului roman. Astfel s-a răspândit această ştiinţă chiar şi în ţările care nu 
aplicau în mod direct dreptul roman ci dreptul cutumiar.  

În scurt timp, alte universităţi au fost înfiinţate, în Franţa, Anglia, Spania, 
instituţii în care nu se studia dreptul cutumiar, ci dreptul canonic şi dreptul roman, 
care erau privite a avea vocaţie universală, un adevărat ius commune. Cu ajutorul 
dreptului roman, evoluţia juridică a lumii occidentale a fost una mult mai rapidă. Se 
poate afirma chiar că dreptul roman a fost un element de formare a lumii moderne4. 

„Legea antică a cunoscut un miracol: cucerirea Romei învingătoare de către 
cultura Greciei învinse. Evul mediu şi epoca modernă rămân dominate de un 
miracol de acelaşi ordin: cucerirea lumii medievale şi moderne de dreptul Romei 
defuncte”.5 

Trebuie reţinut însă faptul că usus modernus pandectarum nu opera cu dreptul 
roman în forma dată de Iustinian, nealterată. Procesul de receptare a implicat 
dimpotrivă adaptarea continuă a instituţiilor juridice la necesităţile epocii, aşa 
încât se poate constata că dreptul roman a continuat să evolueze pe toată această 

                                                 
1 A se vedea M. Djuvara, Teoria generală a dreptului, Editura All, 1995, p. 321. 
2 A se vedea V.Al. Georgescu, Criza studiilor de drept roman, în Probleme actuale ale 

dreptului roman, Bucureşti-Paris, 1941, p. 129-173. 
3 A se vedea P. Stein, Roman Law in European History, Cambridge University Press, 2004, 

p. 45-49. 
4 V.Al. Georgescu, op.cit., p. 133.  
5 Idem, p. 140. 
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perioadă, dând naştere finalmente instituţiilor juridice moderne. Apariţia codurilor 
civile, începând cu cel napoleonian de la 1804 şi culminând cu BGB-ul german de 
la 19001, a însemnat ieşirea din vigoare a dreptului roman, dar nu şi abandonarea 
studierii acestuia.  

De aici decurge şi utilitatea practică a studiului dreptului roman. Acesta ne 
ajută la mai buna înţelegere a dreptului privat actual, parte a sistemelor de drept 
romano-germanic, ce au la bază, în principal, dreptul roman. 

Studiul dreptului roman are un important rol didactic, aşadar o valoare 
educativă. Mulţumită iurisconsulţilor romani avem astăzi un alfabet al dreptului, 
alcătuit din noţiunile de bază, terminologia, principiile generale care, toate fiind de 
sorginte romană, sunt comune sistemelor de drept actuale, făcând înţelegerea dintre 
juriştii proveniţi din sisteme de drept diferite mult mai facilă. Studenţii la drept, 
aflaţi în faţa unei mari provocări intelectuale, aceea de a învăţa practic o limbă cu 
totul nouă – limbajul juridic – o pot duce la îndeplinire cu succes ajutându-se de 
dreptul roman. Tot aşa, raţionamentul juridic poate fi deprins cu prilejul studierii 
textelor iurisconsulţilor clasici, etalon de elocinţă şi subtilitate juridică. Odată cu 
studiul operelor clasice pot fi deprinse şi necesare noţiuni de tehnică juridică. 

Datorită orizontului milenar pe care se întinde, dreptul roman oferă prilejul 
studierii modului în care evoluează sistemele de drept pe durate lungi, sub 
influenţa unor factori precum cei economici, politici, religioşi etc. Utilitatea 
studiului istoriei dreptului este evidentă şi tocmai de aceea, valoarea istorică a 
dreptului roman este cu atât mai mare cu cât, dincolo de durata deosebită care 
permite cercetătorilor să observe felul cum dreptul a fost influenţat în evoluţia lui 
de diferiţi factori, se poate constata şi gradul foarte înalt de perfecţionare pe care 
iurisconsulţii romani l-au atins2.  

Nu în ultimul rând, trebuie să arătăm că studiul dreptului roman poate ajuta 
ştiinţa dreptului să găsească soluţii la probleme de actualitate, fiind o autentică 
bază de pornire pentru dreptul comparat. Totodată, pe baza concluziilor studiilor 
de drept roman efectuate de cercetători, se pot face importante previziuni cu 
privire la tendinţele dreptului actual, la modul cum acesta va evolua în anii ce 
urmează. În condiţiile în care tot mai multe ameninţări se fac simţite la adresa 
civilizaţiei occidentale, este esenţială capacitatea de adaptare a juriştilor la noile 
realităţi, în aşa fel încât normele juridice de o calitate înaltă să fie într-adevăr apte 
să menţină echilibrul societăţii şi să contribuie în mod real la binele comun. 

                                                 
1 Bürgerliche Gesetzbuch – Codul civil german. 
2 A se vedea I.C. Cătuneanu, Curs elementar de Drept roman, Cluj, 1923, p. 16. 



 

18 

1.3 Diviziunile dreptului roman 

1.3.1 Drept public şi drept privat1 
 
Iurisconsulţii romani au fost cei dintâi care au evidenţiat împărţirea dreptului 

în două mari ramuri: dreptul public şi dreptul privat. Ulpian afirma următoarele: 
Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad 
statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim 
quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in 
sacerdotibus, in magistratibus constitit. (Două sunt ramurile acestui studiu: 
dreptul public şi cel privat. Dreptul public este cel care priveşte statutul puterii 
romane, cel privat interesul particularilor; căci unele lucruri sunt utile în interes 
public, altele în privat. Dreptul public se referă la lucrurile sacre, la preoţi şi la 
funcţiile publice de conducere)2.  

Aşadar dreptul public este alcătuit din normele juridice care reglementează 
modul de organizare a statului şi relaţiile dintre instituţiile acestuia şi cetăţeni. 
Dreptul privat reglementează relaţiile dintre cetăţeni, fiind de interes particular. În 
cadrul raporturilor de drept privat, subiecţii se află în principiu pe poziţie de 
egalitate. 

 

1.3.2 Drept natural, dreptul ginţilor, drept civil 
 
O împărţire raportată la sfera de aplicare a normelor era aceea în drept natural, 

aplicabil tuturor fiinţelor vii, dreptul ginţilor, aplicabil tuturor oamenilor şi drept 
civil, aplicabil doar cetăţenilor romani. 

Cele mai potrivite pentru a ilustra această clasificare sunt cuvintele 
împăratului Iustinian: „Dreptul natural este dreptul pe care toate fiinţele l-au 
deprins de la natură, căci acest drept nu este specific neamului omenesc, ci este 
comun tuturor animalelor care se nasc pe uscat, în mare, precum şi păsărilor. De 
aici decurge uniunea bărbatului cu femeia, pe care noi o numim căsătorie, 
zămislirea copiilor şi educarea (lor). În fapt, vedem că şi celelalte animale sunt 
socotite a cunoaşte acest drept. 1. Dreptul civil şi cel al ginţilor se împart după 
cum urmează: toate popoarele, care sunt cârmuite de legi şi obiceiuri, se folosesc 
în parte de dreptul lor propriu, în parte de un drept comun întregii omeniri. Şi 
dreptul pe care fiecare popor şi l-a rânduit sieşi este propriu cetăţii (lui) şi se 
numeşte drept civil, tocmai fiindcă este specific respectivei cetăţi. Iar dreptul pe 
care fireasca raţiune l-a rânduit între toţi oamenii este respectat deopotrivă de 
                                                 

1 A se vedea V. Hanga, Ius publicum – Ius privatum, în Études d’histoire du droit/Studii de 
istoria dreptului, Editura Servo-Sat, Arad, 1998, vol. I, p. 39-53. 

2 D., 1, 1, 1, 2. 
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toate popoarele şi se numeşte dreptul ginţilor, deoarece este folosit de toate 
neamurile. Şi astfel şi poporul roman se foloseşte în parte de dreptul său propriu, 
în parte de unul comun întregii omeniri. … Iar dreptul civil îşi ia în fapt numele 
de la fiecare cetate (în parte). De pildă dreptul cetăţii atenienilor. Dacă cineva ar 
voi să numească legile lui Solon sau ale lui Dracon dreptul civil al atenienilor nu 
ar greşi. La fel dacă numim dreptul civil al romanilor dreptul de care se foloseşte 
poporul roman sau dreptul cviriţilor dreptul de care se folosesc cviriţii căci 
romanii sunt numiţi şi cviriţi. Dar ori de câte ori nu specificăm cărei cetăţi 
aparţine (dreptul civil), avem în vedere dreptul nostru... Dreptul ginţilor este însă 
comun întregii omeniri, deoarece neamurile omenirii şi-au făurit, după trebuinţă şi 
din nevoi omeneşti, anumite (reguli comune)...”1 

 

1.3.3 Drept civil, drept pretorian 
 
Noţiunea de drept civil apărea şi în opoziţie cu aceea de drept pretorian însă, 

în acest caz, la baza clasificării stă izvorul normei. Dacă la baza dreptului civil 
stătea legea în sens restrâns, dreptul pretorian (ius praetorium) era un ansamblu de 
norme autonome, distinct de dreptul civil, el avându-şi sursa în edictul pretorului2. 

 

1.3.4 Drept scris, drept nescris 
 
Se mai făcea şi distincţia între dreptul scris şi cel nescris. Dreptul scris avea ca 

izvor legea, plebiscitele, senatus-consultele, constituţiile imperiale şi ştiinţa 
dreptului, în vreme ce dreptul nescris îşi avea sursa în obicei. 

 
 
 
Lectură 
 
„…dreptul roman nu poate să moară. 
Nu poate să moară fiindcă dreptul roman este altceva decât ceea ce şi-au 

închipuit totdeauna profanii care l-au crezut mort. 
Nu poate să moară fiindcă dreptul roman este intim şi definitiv înglobat în 

structura istorică şi raţională a dreptului modern. 
Nu poate să moară, fiindcă dreptul roman este cultură şi istorie, şi omul 

                                                 
1 Iustiniani Institutiones. Instituţiile lui Iustinian, text latin şi traducere în limba română, cu 

note şi studiu introductiv de Prof. dr. doc. V. Hanga, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 12-13. 
2 Ius praetorium se încadrează într-o categorie mai largă, ius honorarium, care include şi ius 

aedilicius, de o mai mică însemnătate, a se vedea în acest sens A. Berger, Encyclopedic Dictionary 
of Roman Law, Philadelphia, 1953, p. 529. 
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modern n-a găsit încă formula miraculoasă care să-i permită de a evada din istorie 
şi din cultură. 

Dacă ar exista undeva un singur naiv care să creadă că se poate face filosofia 
fără Platon şi fără Kant, acestui naiv i-am permite netulburaţi să creadă că se 
poate face drept modern fără Papinian, fără Grotius şi fără Savigny.”1 

 
V.Al. Georgescu 

 
 
Test de autoevaluare nr. 1 
 
 
Încercuiţi răspunsurile corecte (întrebările pot avea una, două sau trei variante 

corecte de răspuns): 
 

1. Erau subdiviziuni ale dreptului roman: 
a. Dreptul civil; 
b. Dreptul comunitar; 
c. Dreptul pretorian. 

 
2. Dreptul natural era aplicabil: 

a. Doar animalelor; 
b. Tuturor fiinţelor vii; 
c. Doar oamenilor. 

 
3. Dreptul pretorian era o creaţie a: 

a. Regelui; 
b. Pretorului; 
c. Poporului.  

 

                                                 
1 V.Al. Georgescu, op.cit., p. 173 


