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SI.2. CONŞTIINŢA MORALĂ ŞI INTERACŢIUNE 

SOCIALĂ. RELAŢIA DREPT-MORALĂ 

Tematică: 

SI.2.1. Conştiinţa morală şi interacţiune socială 

SI.2.2. Problematica etică a alterităţii 

SI.2.3. Legea şi fundamentele morale ale acesteia 

SI.2.1. Conştiinţa morală şi interacţiune socială 

Conştiinţa3 înţeleasă în sens kantian este puterea 

interioară a fiecărui agent uman, care recunoaşte 

nevoia de a se conforma standardelor morale. 

Standardele morale sunt furnizate în mod independent 

de raţiune.  

„Sarcina conştiinţei este, aşadar, aceea de a compara propriile 

acţiuni – trecute, prezente şi viitoare – şi principiile care stau la baza lor 

(maximele) cu poruncile raţiunii practice pure. Cele trei stadii corespund 

îndeaproape abordării lui Baumgarten, care a constituit baza cursurilor lui 

Kant: conscientia antecedens, concomitans, consequens. Conştiinţa nu determină 

dacă o acţiune este corectă (right); ea întreabă dacă a fost sau este permis 

pentru agent să înfăptuiască un act specific pentru un anume temei. 

Acesta nu este un exerciţiu abstract de raţionare practică. În calitate de 

“judecător intern” al agentului, ea îl pune faţă în faţă cu judecata morală 

(it logically reflects moral judgment back on the agent)” (Reath, Timmermann, 

2010).  

 

“Conştiinţa aparţine domeniului psihologiei morale” (Reath, 

Timmermann, 2010). 
* 

*  * 

                                                           
3 În acest capitol au fost integrate parţial şi unele teme tratate anterior în Sandu, A. 
(2012a). Etică şi deontologie profesională. Iaşi, România: Editura Lumen. 
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Alan Cameron (1998) analizează relaţia dintre normativitatea 

juridică şi normativitatea morală din perspectiva filosofiei juridice 

pozitiviste. Pozitivismul juridic accentuează caracterul formalizat al 

dreptului, în timp ce post-pozitivismul încadrează ştiinţele juridice în 

categoria ştiinţelor legate de raţiunea practică. Pozitivismul juridic 

postulează independenţa juridicului de etic. Motivul acestei disjuncţii 

etic-juridic este caracterul prescriptiv al eticului faţă de cel imperativ al 

juridicului. Literatura de specialitate (Dworkin, 1986) arată existenţa unei 

corelaţii interpretative între dreptul natural şi moralitate, din perspectiva 

unei legi comune (common law) (Sandu, 2012a). 

Cameron continuă analiza relaţiei dintre drept şi morală în 

viziunea post-pozitivistă a lui Dooyeweerd. Dooyeweerd construieşte o 

ontologie regională a juridicului, pornind de la ideea că realitatea 

cotidiană (experiential reality) este guvernată de cadre ordonatoare cu 

caracter normativ, independente de subiectivitatea umană, şi care pot fi 

înţelese ca modalităţi funcţionale, care circumscriu realitatea (cf. 

Cameron, 1998). Realitatea este văzută ca fiind obiectivă, iar juridicul, 

normativul circumscrie cadrele în care această realitate funcţionează. 

Rădăcinile ontologice ale juridicului sunt văzute de Dooyeweerd ca 

provenind din cultura creştină (cf. Cameron, 1998).  

Nucleul gândirii juridice îl constituie ideea de retribuţie ca 

fundament al ideii de dreptate juridică. Paradigma justiţiei retributive este 

divergentă cu morala creştină, care are ca fundament conceptul de iubire. 

Înfăptuirea justiţiei presupune un proces de armonizare a intereselor 

între justiţiabili, prin distribuirea dreptăţii. Armonizarea intereselor 

juridice nu include şi armonizarea comportamentelor morale (Cameron, 

1998). Ca atare, înfăptuirea justiţiei nu este corelată cu normalizarea 

morală. Pe de altă parte, în dimensiunea sa prescriptivă şi de reglare 

normativă a funcţionării societăţii, etica joacă un rol fundamental de 

background cultural al idealurilor normative. Corelaţia legal-moral este 

aşadar fundamentală în construcţia idealului de justiţie, şi a cadrelor 

axiologice ale acesteia, cum ar fi ideea de echitate, bună credinţă, 

vinovăţie. În aplicarea justiţiei, principiile morale nu ar trebui să mai 

intervină, şi ca atare sunt neesenţiale pentru existenţa şi aplicarea unui 

sistem de drept funcţional.  

Independenţa juridicului faţă de etic este înţeleasă ca o necesitate 

funcţională. Fără a fi o disjuncţie exclusivă între cele două domenii, ele 
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constituie zone separate ale normativului conectate între ele la nivel 

ontologic, unde valorile etice devin principii constitutive ale dreptului. 

Juridicul operaţionalizează valorile existente la nivelul comunităţii, 

integrându-le limitativ, în timp ce eticul ar trebui să constituie un ghid 

afirmativ a ceea ce este dezirabil. În practică, juridicul administrează şi 

obligaţiile ca formă particulară a limitativului afirmativ, iar etica 

interdictivă regularizează comportamentul moral pe care îl transformă în 

practică socială, de unde este preluată juridic sub formă de cutumă. 

Moralitatea devine izvor de drept, prin intermediul practicilor sociale, iar 

teoria etică instituie paradigma dominantă în practica juridică (Sandu, 

2012a).  

Luăm ca exemplu câteva paradigme actuale din diverse ramuri ale 

dreptului. Principiile care stau la baza dreptului penal actual au la bază 

conceptul de justiţie retributivă. Ideea de distributivitate a justiţiei este la 

bază un model etic formulat de Dooyeweerd şi de Rawls. Ideea de 

distributivitate a dreptăţii conduce la conceptul juridic de sancţiune care 

poate fi corelată cu gravitatea încălcării legii (Vlăduţescu, Teodorescu, 

2015). Dreptatea distributivă operează cu conceptul etic de egalitate, care 

devine proporţionalitate în teoria penală. Teoria drepturilor omului are la 

bază etica antropocentrică a autonomiei şi libertăţii. Punând omul în 

centrul universului de valori, societatea a generat un sistem de protecţie a 

individului şi drepturilor acestuia. Din contră, societăţile comuniste, care 

aveau ca valoare centrală ficţiunea socială numită clasă muncitoare, au 

pus la punct mecanisme juridice de perpetuare a dominaţiei clasei 

muncitoare (Novak-Marcincin, Nicolescu, Teodorescu, 2015). Dictaturile 

militare au, în genere, ca valoare centrală ideea de ordine socială.  

În practică, o serie de norme morale sunt în acelaşi timp şi norme 

de drept. Raluca Mureşan (2006) atrage atenţia asupra rolului moralei de 

a verifica corespondenţa dintre dreptul pozitiv şi dreptate privită ca 

echitate şi bine comun. Această definiţie, observăm noi, prezumă o 

distincţie netă dintre etică şi morală, morala fiind văzută în funcţia sa 

normativă şi etică în cea prescriptivă. Considerăm că morala vizează 

individul şi conduita sa particulară, în timp ce etica include morala ca fapt 

particular de conştiinţă şi conduită, alături de alte acţiuni comunicative 

desfăşurate în spaţiul public şi care vizează o formă de acţiune colectivă, 

ce depăşeşte conştiinţa morală a individului ca atare (Teodorescu, 2015). 

Anumiţi autori consideră că diferenţa dintre normele morale şi 

cele juridice o reprezintă sfera lor de acţiune preponderentă, regulile 
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morale guvernând sfera interiorităţii conştiinţei, în timp ce cele juridice 

reglementează faptele materiale exterioare (Mureşan, 2006). Citându-l pe 

Mircea Djuvara, autoarea Raluca Mureşan ne explică că actul de ajutorare 

a unui aproape poate fi o obligaţie morală dacă este săvârşit cu bună 

intenţie, sau să rămână neutru din punct de vedere moral dacă este 

săvârşit din întâmplare, dar rămâne neutru din perspectiva constrângerii 

juridice. Această explicaţie reprezintă aplicarea imperativului categoric 

asupra obligaţiei morale de ajutorare a Aproapelui. Evoluţia eticii 

transformă însă simplul act de ajutorare a aproapelui într-o practică 

profesională asistenţială care necesită o formalizare a standardelor etice, 

normativitatea etică devenind formală într-o manieră similară cu cea 

juridică. Etica actuală depăşeşte simpla apreciere morală prin 

introducerea expertizei etice exprimată prin coduri de etică, funcţionarea 

unor comisii de etică, existenţa experţilor în etică, care oferă training de 

etică şi consiliere de etică. Formalizarea eticii o plasează la intersecţia 

dintre social şi juridic. 

Teoriile etice au rolul de a valida normele juridice din perspectiva 

conformităţii între norma juridică şi sistemul de valori acceptat de 

comunitate. Nici în common law, nici în dreptul continental, norma 

morală nu trece direct în normă juridică. Această trecere este mediată 

prin intermediul teoriilor etice, filosofiei juridice şi apoi, de la acestea, 

prin intermediul doctrinei, normele morale ajung în practica juridică 

(Sandu, 2012a).  

Dreptul continental şi implicit dreptul românesc, fiind bazate 

exclusiv pe lege, ca izvor de drept, sunt mult mai puţin influenţate de 

moralitate, decât de sistemele de drept anglosaxon. În common law, 

controlul eticului asupra juridicului are loc, atât la nivelul legislativ, cât şi 

la nivelul instanţelor, în timp ce în dreptul continental, doar legislativul 

controlează etic sistemul juridic. Nu ne referim aici la moralitatea şi la 

etica personală a magistraţilor, ci la conformitatea etică a legii însăşi. Să 

luăm ca exemplu, în legislaţia românească, sistemul coplăţii serviciilor de 

sănătate. Ideea de coplată are în vedere distribuţia rezonabilă a resurselor 

sanitare deci implicit, ideea de dreptate distributivă aplicată serviciilor de 

sănătate. Sănătatea este un bun de interes public, şi ca atare sistemul de 

sănătate aplică o etică utilitaristă a maximizării binelui prin distribuţia cât 

mai largă a accesului la resurse de sănătate. Cu toate acestea, teoria 

rawlsiană a distribuţiei egale a dreptăţii, văzută ca proporţionalitate în 

cazul legii coplăţii în sistemul de sănătate, este injust aplicată, întrucât 
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dreptul la sănătate nu ar trebui tratat ca un drept natural oarecare 

(Huzum, 2011), ci ca un drept care transcende drepturile naturale; 

utilitatea marginală a dreptului poate fi înfăptuită atunci când se asigură 

condiţiile de supravieţuire tuturor pacienţilor. Sistemul în sine este gândit 

pentru a acoperi urgenţele şi tratamentele medicale, în vederea asigurării 

unui număr rezonabil de şanse de supravieţuire a pacienţilor într-un 

număr cât mai mare. În practică, sistemul coplăţii poate genera inegalitate 

de şanse, datorită inegalităţii economice. Inegalitatea de şanse generează 

injustiţie în realizarea dreptului la viaţă. Analiza etică a legislaţiei şi 

politicilor de sănătate este lăsată în dreptul continental la latitudinea 

legiuitorului. În contemporaneitate, controlul etic, paralel cu al legislaţiei, 

este realizat de societatea civilă prin intermediul justiţiei deliberative 

(Sandu, 2012a). 

Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară  

 

Pentru o cât mai amplă înţelegere a eticilor 

contractualiste, invităm studenţii să lectureze 

capitolul “Teoriile contractului social” (pp. 81-88), 

din Sandu, A. (2012a). Etică şi deontologie profesională. Iaşi, România: 

Editura Lumen. 
 

Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară  

 

Pentru o cât mai amplă înţelegere a eticilor 

contractualiste, invităm studenţii să lectureze 

capitolul “Tradiţia contractului social”, din 

Kymlicka, W. (2006). Tradiţia contractului social (pp. 216-226). În 

Singer, P. (coord.). Tratat de etică. Iaşi, România: Editura Polirom. 

 

Sarcină de lucru 1:  

 

Realizaţi un eseu în care să răspundeţi la întrebarea: 

Controlul constituţionalităţii şi comunitarietăţii legilor 

are şi rol de control al caracterului etic (moral) al legii? 
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SI.2.2. Problematica etică a alterităţii 

Levinas ridică etica la nivel de ontologie primă 

(Levinas, Robbins, 2002), arătând că etica precede 

existenţa (Hromas, 2003). Unicitatea Eului provine din 

responsabilitatea sa subiectivă (Levinas, 1986). 

Prioritatea responsabilităţii faţă de Altul, în faţa propriei existenţe 

(Levinas, 2001), fondează caracterul de subiectivitate a eticii. Grija faţă 

de Celălalt (concern) substituie preocuparea faţă de Sine. Tocmai 

această preocupare faţă de Celălalt, şi nu cea faţă de Sine, instituie 

dualitatea subiect-obiect. Crearea frontierelor stabileşte distincţia dintre 

propriu şi alteritate. Alienarea este înţeleasă ca natură a temporalităţii, 

individul devenind străin într-un teritoriu străin. Legea naturală apare ca 

o parte a procesului de construcţie a sinelui, fie ca asimilare în sine, fie 

ca obiectivare a posesiei (Hromas, 2003). Definiţia eticii şi demersurile 

interogative cu privire la posibilitatea eticii depăşesc, în viziunea lui 

Levinas (2001), construcţia unei moralităţi sau a unui stil de viaţă etic. 

Etica levinasiană este preponderent ontologică, arătând mai degrabă 

posibilitatea în sine a oricărei etici, decât construcţia unei etici proprii. 

Pentru Levinas, Alteritatea şi mai precis relaţia cu Alteritatea este cea 

care constituie individul ca sine. Se produce o substituire a conştiinţei 

interiorităţii ca subiectivitate cu obiectivitatea privită ca fenomen. 

Situarea în obiectivitate, în exterioritate, este privită de Levinas (1999) 

ca un mod de existare a fiinţei specifică condiţiei umane. 

Această exterioritate a fiinţei despre care vorbeşte Levinas (2006) 

are o natură morală, întrucât relaţiile intersubiective capătă sensul unui 

orizont al interacţiunii morale. Relaţia cu Alteritatea este constitutivă faţă 

de orice formă morală, întrucât a fi bun sau a fi rău are sens doar în 

relaţia dintre un agent moral şi un pacient moral. Spre deosebire de 

gânditori precum Aristotel sau Kant care vedeau valenţe universale în 

virtute, viciu sau datorie, etica actuală de factură postmodernă relativează 

valorile morale prin raportarea lor la referenţialul uman. Cel mai 

important referenţial moral rămâne Alteritatea atât în forma ei imediată, 

aproapele în sens biblic, sau respectiv în forma ei general umană. Relaţia 

cu Alteritatea este cea care instutie responsabilitatea individului faţă de 

celălalt. Din perspectivă fenomenologică, Levinas consideră 

responsabilitatea ca precedând existenţa. Responsabilitatea este esenţială 
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condiţiei umane într-o manieră privilegiată. Levinas (2006) deschide 

astfel drumul unei fenomenologii a existenţei prezumate şi posibile faţă 

de care suntem deja responsabili. În limbajul eticii actuale vorbim de 

responsabilitate faţă de generaţiile viitoare, faţă de acţiunile ulterioare sau 

de condiţiile de existenţă ale unei persoane ce urmează să se nască. 

Poluarea ne face responsabili de un mediu impropriu, în care vor 

trăi urmaşii noştri peste 100 de ani, chiar dacă aceştia există în conştiinţa 

noastră ca pură potenţialitate. Viitoarea lor existenţă ne încarcă cu 

responsabilitate, chiar dacă ei nu au încă o natură existenţialistă concretă, 

nu sunt încă persoane vii. Din perspectiva eticii politicilor publice şi în 

general a eticii în administraţia publică, putem afirma pornind de la 

Levinas că responsabilitatea managerului public este constitutivă pentru 

existenţa funcţiei şi justifică necesitatea apariţiei acesteia. În opinia 

noastră, însăşi apariţia administraţiei publice ca practică birocratică 

(Weber, 1978). 

Distincţia între individ şi Alteritatea sa fondează necesitatea 

politicului ca organizare a coexistenţei indivizilor, şi a juridicului ca 

normalizare a acestuia (Sandache, 2013). Rolul eticului este acela de 

sistem de control al normalizării juridice, prin raportare la un bine 

axiologic. Speculând, vom arăta că funcţia eticianului poate fi înţeleasă ca 

una de supervizor al practicianului, atât a celui politic, care instituie legile 

în funcţie de nevoile sociale, cât şi a celui care aplică legile. Eticianul ar 

trebui să aibă funcţia de control a concordanţei normativului şi 

pragmaticului, cu axiologicul. Depăşind sfera politicii propriu-zise, spre 

cea a politicilor regionale – de exemplu programele de intervenţie, 

politicile sanitare, educaţionale – eticianul, ca profesie autonomă, îşi 

construieşte rolul de supervizor al politicilor şi practicilor existente la 

nivelul unui anumit segment al societăţii. 

Juridicul, arată Hromas (2003), acţionează prin intermediul 

represiunii şi marginalizării, pentru a asigura conformitatea şi a descuraja 

comportamentele a căror consecinţe sunt nedorite. Eticul acţionează 

separând binele de rău, construind astfel normalitatea, şi instituind 

fundamentele represiunii. Moralitatea instituie represiunea Eului de către 

propriul Sine, construind relaţia Sinelui cu Sinele Însuşi (self with itself). 

Hromas (2003) arată că etica, înţeleasă ca şi condiţie ontologică a 

societăţii umane, fundamentată pe principiul responsabilităţii, nu poate 

institui morala, fără a produce violenţă la nivelul sinelui.  
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Sarcină de învăţare 3: Lectură suplimentară  

 

Pentru o cât mai amplă înţelegere a relaţiei etice 

dintre eu şi alteritate în opera lui Emmanuel Levinas, 

invităm studenţii să lectureze analiza eticii ontologice levinasiene 

realizată de Maxim, S. T. (2004). Toleranţa. Dreptul la diferenţă. Bucureşti, 

România: Editura Didactică şi Pedagogică, pp. 17-23. 

 

Sarcină de lucru 2:  

 

Realizaţi un eseu cu tema: Eu şi Celălalt. 

 

 

SI.2.3. Legea şi fundamentele morale ale acesteia 

Legea în sine, arată Derrida (1980), este diferită de 

legea în sensul de normă juridică. “Legea în sine” are 

natură etică, fiind derivată din principiul 

responsabilităţii şi al preocupării faţă de ceilalţi 

(concern). Legea în calitate de normalitate juridică arată modalitatea 

practică în care dezideratul trebuie îndeplinit, şi limitările acestuia. 

Derrida exemplifică această diferenţă între legea în sens absolut etic şi 

cea în sens normativ juridic (Derrida, 1980), prin legea ospitalităţii, care 

cere în mod necondiţionat, primirea bună a oricărui străin, înainte de a i 

se adresa orice act interogatoriu. Legea etică a ospitalităţii, funcţională 

de altfel în societăţile tradiţionale, reprezintă expresia directă a grijii 

absolute faţă de Alteritate. Devenită normă juridică, ea introduce 

relaţiile economice de reciprocitate şi contingenţă în care legea are 

aplicabilitate (Sandu, 2012a). Critica adusă punctului de vedere 

levinasian este că legea morală este mai degrabă un produs al violenţei 

Sinelui împotriva Alterităţii, şi ca atare, generează un sistem normativ 

interdictiv, decât unul normativ afirmativ. 

Sistemele de drept au apărut şi s-au dezvoltat pornind de la 

necesitatea societăţii de a gestiona cât mai eficient sociabilitatea 
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membrilor săi şi traiul în comun al acestora (Sandu, 2013d). Primele 

norme care guvernau viaţa socială au avut un puternic caracter moral 

religios, fiind presupuse a fi urmate de către divinitate în efortul acesteia 

de civilizare a umanităţii. Astfel de coduri au fost Legile lui Manu, Legile 

lui Hammurabi, tablele lui Moise. 

Legile lui Manu au stat la originea sistemului de drept indian fiind 

la baza împărţirii societăţii în caste (Buhler, 2014). 

Legile sacre ale castelor sunt create o dată cu lumea de către Cel 

Care Există Prin Sine Însuşi (Svayambhu). Divinitatea este cu neputinţă 

de a fi cunoscută în sine însuşi, dar se face cunoscută prin puterea sa 

creativă irezistibilă, prin punerea în ordine a tuturor elementelor. 

Divinitatea sau Cel Care Există Prin Sine Însuşi desfăşoară elementele 

universului ca pe un proiect de autoexplicitare pe care Traian 

Stănciulescu (1995) îl numeşte autosemioză creatoare. 

Această punere în ordine a lumii poate fi considerată originea 

metafizică a oricărei legi. Creatorul divin, orice nume ar purta acesta, este 

înţeles ca dând legi pe care universul întreg le respectă şi care sunt ceea 

ce astăzi le-am numi legile naturii. Apoi într-o etapă ulterioară dă legi 

particulare specifice doar fiinţelor umane, fie în mod direct, fie prin 

intermediul unei întrupări a Sa, fie prin intermediul unor profeţi. Legile 

lui Manu diferenţiază între legile pe care natura le urmează în procesul 

său metafizic de desfăşurare a lumii preexistentă în Divinitatea însăşi şi 

legile pe care oamenii trebuie să le urmeze în îndeplinirea menirii lor pe 

pământ. Am tradus termenul de dharma fiind cel de menire sau rost, el 

mai având şi sensul de datorie şi cel de ordine. Stabilirea dharmei, a 

ordinii universului, face ca acesta să funcţioneze în armonia divină în care 

fiecare clasă de fiinţe, oameni, animale sau zei îşi găsesc propria 

împlinire. Legile lui Manu văzute ca cel mai important cod de lege a 

Indiei antice a apărut în sec. II î. Hr. conţinând reguli de natură 

metafizică care explicitează apariţia şi existenţa lumii precum şi legea 

naturală şi respectiv îndatoririle fiinţelor umane aparţinând celor 4 caste 

extrem de precis delimitate. 

Casta Brahmanilor - castă preoţească, era considerată cea mai 

importantă având ca misiune îndeplinirea ritualurilor religioase şi 

menţinerea ordinii lumii, tocmai prin înfăptuirea riturilor.  

Kshatriya - casta războinicilor, era constituită din nobili cu funcţii 

de conducere în instituţiile statului incluzându-l pe rege, aveau obligaţia 

de a apăra poporul şi de a-şi desăvârşi virtutea prin luptă. 
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Casta Vaisya - castă cu activităţi lucrative care erau negustori, 

proprietari, în general oameni liberi şi a căror misiune era să se 

îmbogăţească. 

Casta Sudra - casta servitorilor, îi includea pe cei care munceau ca 

servitori inclusiv ţăranii şi pe cei săraci. Acestora li se interzicea complet 

accesul la ritualurile religioase. 

În afara celor 4 caste existau paria sau cei de neatins, care 

desfăşurau activităţi dispreţuite de indieni şi erau obligaţi să locuiască în 

afara localităţilor în care trăiau membrii celorlalte caste. 

Fiecare dintre aceste caste aveau îndatoriri de natură ritualică dar 

şi morală, legea nefiind altceva decât expresia pentru oameni a ordinii 

lumii.  

Din punctul nostru de vedere, putem privi dharma ca o lege 

morală întrucât respectarea acesteia nu venea din forţa sa interdictivă şi 

aplicarea ei nu apela decât în cazuri extreme la forţa coercitivă a statului. 

Ca şi alte sisteme de legi care provin din antichitate, Legile lui 

Manu pot fi privite ca un model de cod de etică la timpul lor, pentru 

fiecare dintre cele 4 caste. Natura juridică şi natura etică a Legilor lui 

Manu se intersectează, dar ca şi celelalte legi de factură spiritual, ele sunt 

întâi porunci morale şi abia atunci când religia se instituţionalizează 

capătă forţă coercitivă, legea fiind impusă prin instituţiile statului. 

Codul lui Hammurabi este considerată cea mai veche culegere de 

legi, datând aproximativ din anul 2000 î. Hr. (Stanislav, 2013). 
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Din perspectivă etică, Codul lui Hammurabi consfinţeşte ideea 

de dreptate, ca o lege a fiinţei umane şi este constitutivă firii omeneşti. 

Dreptatea aparţine oamenilor pentru că sunt oameni (Pavel, 

2009). 

În Codul lui Hammurabi se face vorbire despre rolul legii de a 

face bine, de a vătăma pe cel slab (Popa, 1996). Nu putem să nu sesizăm 

începuturile ideii de stat de drept regăsite în Codul lui Hammurabi 

precum şi ideea de bine public ca rol al exercitării justiţiei. Ideea de 

echitate dar şi cea de non-vătămare cuprinse în Codul lui Hammurabi fac 

evidentă fundamentarea etică a normativităţii cuprinsă în Codul 

babilonian. 

Acelaşi Cod al lui Hammurabi conţine şi o selecţie de 

jurisprudenţă, indicând o serie de sentinţe ale regelui ca modele de 

practică pentru ceilalţi judecători (Bocancea, 2012). 

Aspectul sancţionatoriu face ca în cazul Codului lui Hammurabi 

să predomine dimensiunea juridică, caracterul etic fiind însă prezent prin 

încercarea de impunere a echităţii în societate prin intermediul justiţiei. 

Codul lui Hammurabi împarte societatea în caste (Bocancea, 

2012) arătând îndatoririle fiecărei caste. O altă caracteristică a acestui cod 

este aceea că face distincţia între culpă şi responsabilitate, distingând 

tipuri de pedeapsă diferite în funcţie de intenţia criminală. Această 

identificare a intenţiei este o inovaţie deosebită pentru vremea sa, care 

era dominată de “Legea Talionului”, care prevedea “ochi pentru ochi şi 

dinte pentru dinte”. La ora actuală intenţia şi culpa sunt elemente care 

stau şi acum la baza stabilirii pericolului social şi implicit a sancţionării 

faptelor penale. Aceeaşi analiză a intenţiei stă la baza analizei sistemelor 

moderne de etică ontologică, mai ales a celui kantian. Kant (2007) 

vorbeşte despre valoare morală doar atunci când există intenţie, faptele 

virtuoase fiind rezultatul unei voinţe bune. Ideea de intenţie cuprinsă în 

Codul lui Hammurabi alături de cea de domnie a legii constituie elemente 

de gândire juridică modern, fiind şi astăzi temeiuri ale sistemelor 

contemporane de drept. Ideile lui Hammurabi au influenţat antichitatea, 

fiind parţial regăsite în ideile greceşti despre democraţie şi ulterior în 

Dreptul roman. 

Tablele lui Moise sau cele 10 porunci, pe care Dumnezeu le 

trimite lui Moise sunt toate de natură interdictivă: “să nu furi”, “să nu 

ucizi”, cu o singură excepţie aceleia a afirmării unicităţii lui Dumnezeu. 
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