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Cuvânt înainte

Teoria generală a dreptului reprezintă o vedere unitară
şi esenţială asupra permanenţelor dreptului care studiază
conceptele, categoriile, principiile şi noţiunile de bază ale
acestuia.

Schimbările radicale în plan politic şi economico-social
din România au generat şi ample modificări ale sistemului
juridic iar cercetarea fenomenului juridic a impus
reconsiderarea fundamentelor conceptuale în funcţie de datele
furnizate de ştiinţele juridice de ramură şi de ştiinţele juridice
istorice. Teoria dreptului, abordând regularităţile fenomenului
juridic în complexitatea sa, nu poate ignora analiza structurală a
acestui fenomen, modalităţile sale de exprimare particulară,
care se regăsesc apoi în construcţiile pe care le realizează.

În contextul sus descris, lucrarea de faţa îşi propune să
analizeze abuzul de drept ca pe un concept specific teoriei
generale a dreptului, care subsumează trăsăturile particulare ale
abuzului de drept din fiecare ramură de drept (civil,
administrativ, de dreptul muncii, de drept procesual, etc.).

Actualitatea temei este dată de tendinţa de generalizare
a abuzului de drept  determinată de instabilitatea legislativă şi
reinterpretarea bunei credinţe în conduita juridică a subiectelor
de drept. Abuzul de drept este o prezenţă constantă în mai
toate domeniile vieţii noastre juridice. Acesta se practică,
virtuos sau primitiv, funcţie de titularul concret al dreptului
subiectiv. Constatăm o tendinţă generală spre abuz de drept.
Simţul moral al participantului la raportul juridic , indiferent de
calificarea acestuia, nu mai este perceput ca o virtute decât în
medii restrânse şi exclusiviste, iar declararea expresă a anumitor
valori pare adesea un semn al inadaptării. Se abuzează metodic,
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interesul direct al titularului dreptului subiectiv justificând orice
tip de conduită, iar „vinovatul” nu mai are nici un fel de
probleme de conştiinţă, el acţionează aşa cum o fac mulţi alţii.
Astfel, abuzul generalizat neutralizează vinovăţia individuală.

Plecând de la ideea că “logica impune concluzia
ştiinţifică potrivit căreia nici un stat nu deţine monopolul unui
drept veritabil, că pretutindeni dreptul pozitiv conţine şi
produce nedreptul pe care numai destinatarii concreţi îl pot
evalua”1, apreciem că abuzul de drept  poate fi nu numai
rezultatul exercitării cu rea credinţă a drepturilor subiective ci
şi, uneori, o formă de protest a titularilor de drept faţă de
modul în care acesta a fost recunoscut.

Importanţa abordării abuzului de drept  din perspectiva
teoriei generale a dreptului este dată atât de faptul că oferă o
vedere generală asupra abuzului de drept cât şi de marcarea
elementelor distincte, speciale, ale abuzului de drept din diferite
ramuri. Dacă până în prezent s-au elaborat studii de
specialitatea dedicate unei anume forme a abuzului de drept,
lucrarea de faţă îşi propune analiza conceptului într-o altă
abordare, urmărind o generalizare, o sinteză bazată pe studiul
fenomenului juridic în discuţie.
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1 Gh. Mihai - Fundamentele dreptului. Dreptul subiectiv. Izvoare ale drepturilor
subiective, Bucureşti, 2005, pag.157 Oricât de “nedrepte” ar fi normele
juridice, acestea trebuie urmate întocmai, însă tendinţa ca ele să fie abuzate
este cu atât mai accentuată, cu cât gradul de nedreptate este mai ridicat. De
pildă, fiscalitatea excesivă generează abuzuri din partea contribuabililor.
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