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Abstract. Are the law and its institutions indebted to a normative theory
resulted from a political and moral philosophy? Are the right and its
institutions meant to serve exclusively the general welfare? Could be this
general welfare assessed excluding the economic analysis founded upon
the identification of an average individual welfare? Are the individual
rights a sort of precedent for any system of law, or merely for the liberal
system of law and in this case they are just its consequences? The limits
and the shortcomings of the positive law and individual rights gain
coverage in Taking Rights Seriously the landmark in contemporary
political philosophy and philosophy of law that indicated Ronald M.
Dworkin as one of the most important defender of contemporary liberalism.
In his perspective, individual political rights pre-exist in relation to the
system of law and the rule of law, which is also the foundation of the
liberal theory of law. For Dworkin, juridical positivism rejects the idea
that right could be anterior to any form of legislation and he, as a
philosopher, not a positivist thinker, cannot conceive that the entirety of
the community law utters the final word in what concerns the individual
rights.
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Drepturile individuale sunt o instituþie de drept

Sunt dreptul ºi instituþiile sale îndatorate unei teorii normative rezultatã dintr-o
filosofie politico-moralã? Sunt dreptul ºi instituþiile sale menite sã serveascã
exclusiv bunãstarea generalã? Poate fi bunãstarea generalã evaluatã excluzând
analiza economicã fundamentatã pe identificarea bunãstãrii individuale medii?
Sunt drepturile individuale precedente sistemului de drept sau simple consecinþe
ale acestuia?

Limitele ºi neajunsurile dreptului pozitiv ºi drepturile individuale sunt su-
biectul lucrãrii Taking Rights Seriously datoritã cãreia Ronald M. Dworkin a
devenit un reputat apãrãtor contemporan al liberalismului.
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Ideile autorului i-au asigurat o carierã deosebitã, atât juridicã, cât ºi profe-
soralã, propulsând cãrþile sale în prim-planul interesului unui public naþional ºi
internaþional, specializat în filosofia dreptului ºi istoria ideilor politice.

În perspectiva lui Ronald Dworkin întrebãrile menþionate mai sus sunt fun-
damentale, întrebãri al cãror rãspuns construieºte profilul unei teorii fie liberalã,
fie neliberalã a dreptului (atunci când este pozitivist-utilitaristã) .

Ronald Dworkin susþine drepturile politice individuale care pre-existã în ra-
port cu drepturile legale, idee poziþionatã ca fundament al unei teorii liberale a
dreptului. „Pozitivismul juridic respinge ideea cã drepturile pot fi pre-existente
în raport cu vreo formã de legislaþie, altfel spus, respinge ideea cã indivizii sau
drepturile individuale pot avea ºi alte roluri în procesul de adjudecare decât drep-
turile prevãzute explicit în colecþia de reguli care formeazã întregul dreptului co-
munitar“.1

În demersul de înþelegere a acestei importante contribuþii la filosofia politicã,
trebuie precizat cã în Taking Rights Seriously Roland M. Dworkin criticã atât
pozitivismul filosofic ºi juridic, cât ºi raþionalismul de tip utilitarist al teoriei
generale a dreptului susþinute de filosofia lui Jeremy Bentham.

Autorul recurge la un limbaj de facturã juridicã, care aduce teorii ºi idei rele-
vante ºi pentru domeniul ideilor politice ºi al filosofiei politice. Astfel, Roland
Dworkin interpreteazã legea, am putea spune ceva mai plastic, ca pe un punct de
inflexiune moral în viaþa social-politicã, atât pentru individ cât ºi pentru comu-
nitatea politicã. Temele jurisprudenþei au ca miez teme principial morale, nu
simple fapte juridice sau strategii.2

Respectarea drepturilor individuale
sunt centrale pentru domnia legii

Argumentarea autorului dezvoltã un discurs al dreptului natural cu valenþe
liberale ºi morale. Practicile juridice ºi activitãþile concrete ale instituþiilor demo-
cratice au îndatorirea moralã sã genereze atât dreptate, cât ºi echitate (fairness)
pentru cetãþeni, îndreptãþiþi (entitled) sã le pretindã.

Ronald Dworkin construieºte o teorie a dreptului natural care poate fi cel mai
uºor înþeleasã ca reacþie criticã la pozitivismul juridic considerat o construcþie
teoreticã ce rezultã în principal din combinarea a trei fundamente teoretice core-
late, prima, cu faptul social, a doua, indicând convenþionalitatea ºi, a treia, sepa-
rabilitatea. Prima tezã (a faptului social) aratã cã validitatea legii este o funcþie
de anumite fapte sociale (aºa ca în cazul funcþiei matematice, avem de-a face cu
o corelare consecventã între anumite fapte ºi anumite legi, ºi anumite mãsuri pu-
nitive). Teza a doua argumenteazã cã faptele sociale care dau naºtere validitãþii
oricãrei legi au autoritate deoarece sunt bazate pe convenþii sociale. Convenþia
socialã este un substitut de ratificare a unor fundamente ºi perspective legisla-
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tive. Teza a treia abordeazã raportul dintre aspectele morale ºi cele juridice.
Aºadar, la nivelul cel mai general, teza separabilitãþii susþine cã nu existã nici un
fel de suprapunere conceptualã între noþiunile de lege ºi moralã, deºi Dworkin
identificã întotdeauna un filon moral conceput ca o coloanã vertebralã a legii.

În perspectiva lui Dworkin lucrurile stau altfel. Autorul respinge pozitivismul
susþinut de toate tezele menþionate, inclusiv de teza faptului social, cu argumen-
tul cã existã niºte norme, legi, reguli ºi regulamente care nu pot fi explicate în
termenii faptelor sociale. În perspectiva sa, în cazurile concrete nu existã nicio
regulã socialã aflatã la dispoziþia judecãtorului ca sã-l ajute sã aleagã între alter-
native, mai puternicã decât principiul moral care poate fi corelat cu speþa.

În acest registru ni se propune o alegorie, a judecãtorului Hercule, deosebit
de înzestrat, învãþat, rãbdãtor ºi abil, care ne ilustreazã necesitatea perspectivei
filosofice a judecãtorului ale cãrui decizii trebuie sã fie ghidate de teoria pe care
o elaboreazã, în baza unei filosofii a drepturilor. Hercule acceptã principalele
prevederi legislative constitutive ºi regulative din jurisdicþia sa, acceptând astfel
cã, în general, reglementãrile (statutele) au puterea de a crea ºi suspenda anumite
drepturi legale ºi cã judecãtorii au datoria generalã de a urma deciziile prece-
dente luate în curtea lor sau la curþi superioare. Orientarea filosoficã a teoriei
constituþionale pe care ºi-o elaboreazã este de naturã sã includã responsabilitãþi
filosofico-etice. Aceastã teorie nu se va limita la impunerea unor restricþii asupra
drepturilor individuale, ci va susþine aceste drepturi în corelaþie cu îndatorirea de
a sprijini acele scopuri colective care definesc bunãstarea publicã (comunã).
Acesta este sprijinul unui judecãtor în cazurile grele.

Legea se împleteºte cu moralitatea, care reprezintã miezul oricãrei legi. Actul
de justiþie este un act moral ºi nu „mecanic“ sau algoritmic. Astfel, deciziile pe
care judecãtorii le iau sunt o chestiune de datorie ºi nu de alegere, problema fiind
faptul cã nu întotdeauna este uºor sã se ajungã la a înþelege în ce constã acea
datorie.

Autorul precizeazã: „Voi arãta cã ºi atunci când nu existã o regulã stabilitã sã
dea seama de caz, o parte implicatã în proces tot are dreptul sã câºtige. Rãmâne
datoria judecãtorului, chiar ºi în cazurile dificile sã descopere care sunt dreptu-
rile pãrþilor, fãrã a inventa drepturi noi în mod retrospectiv“.3

De asemenea, în acest sens, el considerã cã nu se poate vorbi despre o sepa-
rare strictã între lege ºi moralitate (aºa cum se credea, chiar în mod dogmatic, în
anii ’70, când apare ºi lucrarea sa, Taking Rights Seriously, unde expune aceastã
criticã). Într-adevãr, în deciziile pe care judecãtorii trebuie sã le ia în cazurile di-
ficile, nu existã un algoritm care sã conducã în mod automat spre o decizie.
Aceºtia sunt nevoiþi adesea sã invoce niºte principii morale despre care Dworkin
nu considerã cã-ºi derivã autoritatea legalã din criteriile sociale de legalitate
conþinute într-o regulã a recunoaºterii, sau într-o cutumã cum spune H.L.A.
Hart.4
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Justiþia ºi drepturile individuale – un raport în echiblibru

Ronald Dworkin susþine ideea cã principiile rawlsiene sunt în acelaºi timp
principii ale dreptãþii ºi principii constitutive ale capacitãþii morale umane. Aceste
douã principii sunt considerate expresia unei tehnici a echilibrului.5 Admirând
principiile rawlsiene ca expresie a echilibrului indus în societate, Dworkin pro-
pune ca o completare un criteriu suplimentar al distribuþiei juste – „un test al
invidiei“. Dacã o persoanã invidiazã o alta pentru resursele primite atunci dis-
tribuþia bunurilor nu este justã. Soluþia lui Dworkin imagineazã o licitaþie la care
toatã lumea participã având la dispoziþie aceeaºi sumã.

Indivizii nefiind identici ºi cel mai probabil putând ºi greºi în aprecierea a
ceea ce e valoros ºi popular vor avea nevoie de o asigurare pentru situaþiile în
care aceºtia se dovedesc incompetenþi sau inadecvaþi, handicapaþi sau insuficient
de talentaþi. Asigurãrile încasate vor forma un fond comun de asigurare.

Aceasta este îmbunãtãþirea (ºi implicit critica) adusã de Dworkin teoriei
rawlsiene: se doreºte minimalizarea sau anularea impactului factorilor ce scapã
controlului individului. Statul bunãstãrii, dupã Dworkin, poate funcþiona numai
în baza unui sistem nuanþat ºi adecvat de taxare ºi distribuþie a bunãstãrii. Pentru
Dworkin, nicio teorie a dreptãþii nu poate fi dezvoltatã în afara unor principii ale
distributivitãþii juste.

Perspectiva lui Dworkin valorificã teoria lui Rawls ºi se raporteazã critic la
H. L. A. Hart. Se aratã cã trebuie susþinute toate drepturile care exprimã demni-
tatea umanã nu doar cele constituite istoric. Importanþa filonului moral inclus în
metafora poziþiei originare ºi în contractualismul teoriei dreptãþii elaborate de
Rawls sunt interpretate ºi valorificate de Dworkin în sensul tezei sale exprimatã
în diverse forme pe tot parcursul lucrãrii: dacã drepturile individuale înseamnã
ceva, atunci acestea trebuie sã însemne foarte mult.

În ceea ce-l priveºte pe Hart, ºi în spiritul tezei faptului social, regula recu-
noaºterii (spre exemplu a cutumei sau a precedentului, ceea ce ar da un caracter
pozitiv, algoritmic sau mecanic, deciziilor juridice) specificã existenþa unei ca-
racteristici sau a unui grup de caracteristici care genereazã ordinea socialã.
Grupul se sprijinã pe acea presiune socialã pe care o exercitã.6 Cu alte cuvinte,
pentru Dworkin, nu este suficient sã fie recunoscute numai drepturile care au
fost constituite istoric, fie prin niºte decizii politice explicite, fie prin anumite
practici sociale, ci trebuie recunoscute toate drepturile care sprijinã autenti-
citatea ºi demnitatea umanã. În acest sens drepturile individuale fundamen-
teazã ordinea justã nefiind deloc „nonsensuri pe picioroange“ cum le denumea
J. Bentham.

Dworkin face distincþia dintre un judecãtor ºi un legislator aducând pe un alt
plan distincþia dintre principii ºi politici. Distincþia este substanþialã, logicã ºi
coerentã, argumenteazã filosoful. Principiile ºi aserþiunile dreptului se referã la
distribuþia adecvatã a oportunitãþilor, resurselor ºi libertãþilor între indivizi. Poli-
ticile coreleazã aserþiuni despre scopuri colective, într-un discurs despre bunã-

46 HENRIETA ANIªOARA ªERBAN 4

————————
5 Ibidem, p. 159.
6 Hart, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press,1994, p. 92.



starea colectivã, asociat unei anumite distribuþii de oportunitãþi, libertãþi ºi re-
surse.

Orice fel de accepþiune a legii se bazeazã pe o sumã de perspective privind
moralitatea politicã, generând dezbateri în societate. Drepturile pe care le apãrã
legea sunt înscrise într-o colecþie de reguli care reglementeazã cu încãrcãtura lor
moralã viaþa comunitãþii politice.

Astfel, în cazul american celebru Riggs v. Palmer, Curtea a luat în conside-
rare întrebarea dacã o crimã ar putea sã aibã loc cu voia victimei. La vremea
respectivã, Curtea a hotãrât cã nici statutele nici legile guvernamentale în vi-
goare nu conþineau prevederi explicite care sã condamne ºi cazul în care crima
are loc cu voia victimei. Totuºi, Curtea a decis împotriva acuzatului dat fiind cã
ar fi fost greºit dacã ar fi profitat de un astfel de acord nefericit dat de victimã.
Dupã Dworkin, în acea situaþie Curtea a aplicat principiul conform cãruia nimeni
nu trebuie sã profite de pe urma greºelilor (celorlalþi).7

În interpretarea lui Dworkin, Curtea care a judecat cazul Riggs a trecut în-
tr-adevãr dincolo de standardele legislaþiei când a luat în considerare dimensiu-
nea moralã a principiului, dar nu avea nici o altã alternativã, cãci ar fi fost (pe
bunã dreptate) criticatã dacã ar fi desconsiderat principiul moral.8

Dworkin susþine cã autoritatea juridicã a unor norme, cum este ºi principiul
aplicat în cazul Riggs, nu poate sã decurgã doar dintr-o promulgare în acord cu
niºte cerinþe pur formale: „chiar dacã principiile sunt sprijinite de acte oficiale
ale instituþiilor juridice, principiile nu pot avea o legãturã destul de simplã sau
destul de directã cu actele în discuþie, astfel încât sã precizeze conexiunea dintre
principii ºi acte în termenii unor criterii specificate de vreo lege esenþialã a recu-
noaºterii (precedentului, cutumei etc. – n. ns.)“.9

Din perspectiva lui Dworkin, autoritatea juridicã a principiului lui Riggs
poate fi explicatã numai prin nucleul sãu moral. Orice adjudecare este ºi trebuie
sã fie interpretativã: „Judecãtorii trebuie sã decidã în cazurile mai dificile inter-
pretând structura politicã a comunitãþii într-un mod special, încercând sã gãseascã
cea mai bunã justificare a deciziei lor în principiile moralitãþii politice, în acord
cu aceastã structurã politicã luatã ca întreg, de la legile constituþionale organice
ºi pânã la detalii, cum ar fi, spre exemplu, cele din dreptul penal sau civil“.10

Aºadar, existã douã elemente importante pentru interpretare: justificarea mo-
ralã a practicilor specifice societãþii respective (customs) ºi prezentarea lor în cea
mai bunã luminã principialã posibilã. Demersul de decizie juridicã este aºadar la
Dworkin foarte asemãnãtor cu un exerciþiu de filosofie moralã, ceea ce face teo-
ria sã fie o teorie a obligativitãþii juridice. Teza drepturilor, cum o numeºte el,
argumenteazã tocmai necesitatea ca deciziile juridice sã consolideze drepturile
individuale pre-existente deciziei (ºi în interpretarea pe care o dã Dworkin
teoriei rawlsiene, pre-existente contractului social). Este datoria judecãtorilor în
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toate cazurile dificile, sã descopere ce drepturi au pãrþile în disputã, dar nu sã
inventeze niºte drepturi noi, în mod retrospectiv.11

Apelul la principiul moral poate fi înþeles ca un apel la o eticã a „mâinii invi-
zibile“ similarã celei care acþioneazã în economie ºi poate fi lesne combãtut în
situaþia aceasta. În perspectiva lecþiilor istoriei, drepturile individuale ºi bunã-
voinþa guvernãrii nu converg de la sine. Dworkin evidenþiazã cã nu se poate
vorbi despre o separare strictã între lege ºi moralitate aºa cum era tendinþa anilor
’70, atunci când vede lumina tiparului Taking Rights Seriously.

În expunerea sa criticã, Dworkin aratã cã în deciziile mai dificile ale judecã-
torilor sunt invocate o serie de principii morale relativ independente de criteriile
sociale de legalitate în conformitate cu ceea ce impune regula recunoaºterii,
menþionatã mai sus.

Suprapunererea recunoaºterii drepturilor individuale
ºi a legalitãþii practicii juridice

Pentru Dworkin, nu se mai pune problema dacã cetãþenii au anumite drepturi
împotriva guvernului, ci faptul cã judecãtorii ºi politicienii pun într-o anumitã
mãsurã semnul egalitãþii între recunoaºterea drepturilor individuale ºi legalitatea
practicii juridice (due process). Teoria drepturilor este corelatã cu o teorie a res-
ponsabilitãþii politice a judecãtorilor, legislatorilor dar ºi a indivizilor.

Practicile sistemului de justiþie pe care le acceptã un judecãtor sunt relaþio-
nate cu teoria politicã, iar judecãtorul care aplicã prevederi constituþionale parti-
culare la cazuri particulare adecveazã un discurs specific la responsabilitãþile
constituþionale.

Dworkin discutã teoria pe care o urmeazã ºi o construieºte judecãtorul: „Ast-
fel, impactul judecãþilor unui anumit judecãtor se va menþine, chiar dacã unele
dintre acestea vor fi controversate.

Dar acestea nu vor intra în calculele sale într-un aºa mod încât pãrþi diferite
ale teoriei pe care o construieºte sã poatã fi atribuite mai degrabã convingerilor
sale independente decât corpului de legi pe care el trebuie sã-l justifice... Teoria
sa este mai degrabã despre ceea ce solicitã regulile, reglementãrile, jurisprudenþa
sau precedentul ºi, deºi acesta îºi va reflecta convingerile sale intelectuale ºi filo-
sofice în emiterea acelei judecãþi, aceasta este o chestiune diferitã de presupu-
nerea cã aceste convingeri au o forþã independentã în argumentul lui numai
fiindcã sunt ale sale“.12

Totuºi, existã ºi filosofi care „resping ideea cã cetãþenii ar avea unele drepturi
afarã de cele pe care legea se întâmplã sã le acorde“.13 Aceastã poziþie este strãi-
nã climatului juridico-politic american unde faptul cã politicienii ºi guvernanþii
îºi explicã deciziile în faþa oamenilor este tocmai o dovadã a acceptãrii existenþei
drepturilor morale. Este necesarã, aºadar, o precizare a drepturilor pe care le au
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oamenii, aratã Dworkin, drepturile indivizilor fiind uneori în competiþie unele în
raport cu altele, iar cele legale fiind mai restrânse decât cele morale.

Pentru a-ºi clarifica demersul, el se întreabã, spre exemplu, dacã libertatea de
exprimare se traduce sau nu într-un drept de a participa la demonstraþii de protest
neavenite (nuisance) din punctul de vedere al majoritãþii. Rãspunsul sãu fiind
afirmativ, el continuã cu o precizare extrem de importantã: „acela care crede cã
bãrbaþii ºi femeile au numai acele drepturi pe care guvernul doreºte sã le acorde,
acela crede în fapt ºi cã bãrbaþii ºi femeile nu au niciun drept“.14

Constituþia împleteºte chestiunile morale cu cele legale, aratã el, fãrã a putea
trage concluzia de aici cã aceasta atunci când este corect interpretatã recunoaºte
toate drepturile morale pe care le au cetãþenii sau cã cetãþenii au datoria sã as-
culte constituþia ºi atunci când aceasta le încalcã drepturile.

Drepturi individuale vs. drepturi ale majoritãþii

Dworkin se situeazã pe poziþii opuse faþã de ideea cã drepturile individuale,
deoarece se pot afla în contradicþie cu drepturile majoritãþii, ar avea un rol de di-
vizare socialã ºi cã acestea ar trebui sã fie privite mai sceptic de dragul unitãþii
naþionale. Dacã nu ar mai da importanþã drepturilor individuale, societatea ame-
ricanã va fi divizatã de probleme interne sau externe, iar economia va fi slãbitã.

Dacã partea cea mai substanþialã a legii nu poate fi neutrã în raport cu inte-
resul majoritãþii, instituþia drepturilor individuale este crucialã, deoarece conþine
promisiunea majoritãþii faþã de minoritate cã demnitatea ºi egalitatea acesteia
vor fi respectate. Minoritatea trebuie sã aibã încredere cã drepturile îi vor fi res-
pectate, iar majoritatea trebuie sã le ia în serios, aºa cum sunt acestea definite de
minoritate, dacã este ca legea sã funcþioneze. A lua în serios drepturile indivi-
duale devine garantul funcþionãrii legii.15

Cu privire la neascultarea civilã, aceasta este diferitã de fãrãdelege. Legea
oarbã în faþa perspectivelor ºi motivelor personale nu este o lege care nu poate
evolua în direcþia apãrãrii demnitãþii umane. Dacã este adevãrat cã societatea nu
poate suporta orice nesupunere civilã, oricând, totuºi, acest lucru nu presupune
cã societatea ar fi distrusã dacã ar accepta nesupunerea civilã la un moment dat.

Interpretând o serie de exemple, Dworkin aratã: „atunci când legea este in-
certã, în sensul cã un caz solid se poate construi de ambele pãrþi, cetãþeanul care
îºi urmeazã propria judecatã nu se comportã incorect. Practicile noastre îi permit
ºi îl încurajeazã sã se comporte astfel în asemenea situaþii“.16

Cu toate acestea, guvernul nu-i poate garanta cuiva imunitatea, neputând
adopta regula cã nu va acuza pe nimeni care acþioneazã conform conºtiinþei sau
cã nu va condamna pe nimeni care se aflã într-un dezacord rezonabil faþã de
Curtea de Judecatã. Legea se dezvoltã ºi este testatã prin experimentele pe care
i le propun cetãþenii ºi prin argumentele pãrþii adverse.
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Sistemul legal american îi invitã astfel pe cetãþeni sã decidã punctele tari ºi
cele slabe ale argumentelor pentru ei înºiºi, sau prin avocat ºi sã acþioneze apoi
conform cu hotãrârile Curþii, þinând cont cã aceastã permisiune este acordatã în
baza unui pericol limitat ocazionat de dezacordul Curþii. Sistemul juridic func-
þional ºi atent la respectarea drepturilor individuale asigurã un echilibru specific:
o maximã toleranþã pentru dezacord conºtient ºi un impact minim asupra altor
politici guvernamentale care aduc beneficii (asigurã drepturile) majoritãþii.17

Faptul cã drepturile pot fi controversate complicã realizarea dezideratului de
a lua în serios respectarea drepturilor individuale, nu ca manifestãri ale libertãþii
abstracte, ci ca rezultate ale dreptului, mai concret la egalã atenþie ºi preocupare.

Discriminarea inversã este acceptatã din aceastã perspectivã, în sensul aten-
þiei maxime acordate respectãrii drepturilor individuale fãrã a aduce vãtãmare
unor alte politici guvernamentale, care asigurã drepturile majoritãþii.

Pornind de la cazuri de discriminare în baza unor legi statale ale învãþãmân-
tului care excludeau o anumitã minoritate sau o alta se discutã dreptul ca rasa sã
nu fie un standard de excludere care sã refuze admiterea unei persoane minori-
tare la un centru de învãþãmânt, în contextul în care acest drept poate concorda
cu dreptul abstract la egalitate protejat de amendamentul al paisprezecelea,
cãruia îi oferã astfel ºi concreteþe. Egalitatea ca drept se distinge de egalitate ca
politicã socialã.

Egalitatea ca drept are douã dimensiuni: dreptul la tratament egal ºi dreptul
la tratament ca egal, cel de pe urmã fiind fundamental, iar primul un derivat al
acestuia. Acþiunea afirmativã corecteazã încãlcarea dreptului indivizilor minori-
tari la a fi trataþi ca egali. Discriminarea inversã este în viziunea lui Dworkin
beneficã pentru societatea americanã, dar se aflã în contradicþie cu ceea ce se in-
terpreteazã astãzi ca fiind dreptul constituþional la standarde care nu þin cont de
rasã.

Demersul acesta pune în mod evident accentul pe drepturile individuale, în
contextul unui echilibru juridic de respectat, ce a fost schiþat mai sus. În acest
sens se subliniazã cã drepturile individului reprezintã un „atu“ din punct de
vedere moral atât în raport cu legile formale, cât ºi în raport cu bunãstarea gene-
ralã.

Evidenþierea deosebitã a instituþiei drepturilor individuale, centralã pentru în-
sãºi legalitate ºi statul de drept liberal se bazeazã pe urmãtoarea idee, care tinde
sã fie din ce în ce mai cunoscutã ºi mai discutatã: „Drepturile individuale sunt
atuuri politice pe care indivizii le deþin. Indivizii au drepturi, atunci când, din
vreun motiv, scopul colectiv nu reprezintã o justificare suficientã pentru a le
refuza ceea ce-ºi doresc sã aibã sau sã facã, în calitate de indivizi, sau nu este o
justificare suficientã sã le impunã pierdere sau vãtãmare“.18

Dworkin aratã în multe dintre lucrãrile sale în ce mod ºi din ce considerente
trebuie fãcutã distincþie între argumentele elaborate din perspectiva scopurilor
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urmãrite (cum este ºi bunãstarea generalã) ºi argumentele principiale bazate pe
drepturile individuale.

Existã însã ºi alte perspective, la care Dworkin se raporteazã, astfel, H.L.A.
Hart nuanþeazã ideea spunând cã, deºi nu este în mod necesar adevãrat cã legile
reproduc sau satisfac anumite cerinþe ale moralei, în fapt, adesea chiar aºa stau
lucrurile.19

Autorul încearcã sã dovedeascã faptul cã ambele perspective argumentative
sunt legitime, numai cã este necesar sã i se acorde fiecãreia un rol ºi un loc spe-
cific în viaþa politicã a comunitãþii ºi în contextul tuturor reglementãrilor care fac
aceastã viaþã justificabilã din punct de vedere moral.

Prima perspectivã este de facturã utilitaristã ºi urmãreºte egalitatea, valoare
esenþialã a societãþii, pentru a corecta inegalitãþile, mai ales acelea induse de
cãtre piaþa liberã în situaþiile în care aceasta îi favorizeazã pe unii, în detrimentul
altora doar mai puþin norocoºi. Confruntat cu un asemenea argument, Dworkin
este de acord cu practicile de discriminare pozitivã care au în societatea ameri-
canã tocmai rolul de împlinire a valorii extrem de importante reprezentatã de ega-
litate.

Cea de-a doua linie argumentativã aratã însã cã binele general ºi orice alte
considerente de bunãstare colectivã nu pot fi legitime sau morale dacã încalcã
drepturile individuale ale unor cetãþeni. Politicile publice care suferã de aceastã
deficienþã pur ºi simplu nu se pot justifica. În consecinþã, Dworkin nu este de
acord cu nicio încãlcare a libertãþii de exprimare, care se bazeazã pe dreptul indi-
vidului la independenþã moralã, inclusiv în chestiuni ce þin, spre exemplu, de
producerea sau consumarea de materiale cu un conþinut sexual explicit.20

Quentin Skinner prezintã un argument opus celebrului punct de vedere al lui
Dworkin, conform cãruia oamenii nu au drepturi care sunt mult mai importante
decât datoriile pe care le au faþã de societate. Perspectiva lui Skinner este repu-
blicanã, într-un sens puternic.

Prezentãm aici un citat mai amplu care redã clar aceastã poziþie republicanã
„tare“, care poate apãrea cât se poate de surprinzãtoare pentru cei mai mulþi
dintre cititori: „Accentul pus recent pe importanþa luãrii drepturilor în serios a
evoluat astfel încât sã dea impresia cã se poate gândi acest subiect numai într-un
singur fel. Trebuie mai întâi sã ne înconjurãm de un cordon de drepturi, sã le
tratãm ca pe «atuuri» ºi sã insistãm asupra prioritãþii lor în faþa oricãrei chemãri
a datoriei sociale. Apoi trebuie sã cãutãm sã extindem acest cordon cât de mult
este posibil, scopul nostru final fiind sã obþinem ceea ce Isaiah Berlin numea «un
grad maxim de non-interferenþã compatibil cu un minimum de solicitãri din
partea vieþii sociale». Numai astfel – cum argumenta odinioarã Hobbes – putem
spera sã maximizãm zona în care putem acþiona aºa cum dorim. Însã dacã ne
întoarcem la teoreticienii republicani întâlnim o provocare serioasã la adresa
acestor opinii. A insista asupra drepturilor ca atuuri înseamnã pur ºi simplu sã ne

9 INSTITUÞIA DREPTURILOR INDIVIDUALE 51

————————
19 Hart, 1994, pp. 185-186.
20 Henrieta Aniºoara ªerban, Individualism ºi pluralism în liberalismul secolului XX. Liberalismul

perfecþionismului moral, „Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale“, nr. 3, 2009, p. 40.



proclamãm corupþia ca cetãþeni. Aceasta înseamnã ºi sã îmbrãþiºãm o formã
distructivã de iraþionalitate. Mai degrabã trebuie sã ne luãm îndatoririle în serios
ºi în loc sã încercãm sã evitãm orice depãºeºte niºte «solicitãri minime ale vieþii
sociale» trebuie sã cãutãm sã ne îndeplinim obligaþiile publice cât mai entuziast
cu putinþã. Raþionalitatea politicã constã în a recunoaºte cã [îndeplinirea îndato-
ririlor] este singura modalitate de a garanta libertatea la care pare cã renunþãm.“21

Renunþãm la libertate dacã nu ne îndeplinim îndatoririle? Acesta este punctul
de vedere republican: îndatoririle asigurã condiþiile de posibilitate pentru liberta-
tea politicã. În schimb, pentru liberalul-egalitarist, respectarea drepturilor indivi-
duale sunt totodatã un test al libertãþii ºi legalitãþii, o confirmare a due process
ºi rule of law.

Ce fel de drepturi individuale? Pespectiva nu-ºi poate pãstra nivelul de gene-
ralitate ºi principialitate dacã nu se referã la oricare ºi fiecare individ. De aici
corelaþia dintre liberalism ºi egalitarism.

Este necesar sã evidenþiem: „Valoarea liberalã cheie este la Dworkin nu liber-
tatea, ci egalitatea. Într-o serie de eseuri depre egalitate, el exploreazã consecin-
þele ideii cã fiecare cetãþean are dreptul la o grijã ºi un respect egale cu cele dato-
rate oricãrui alt cetãþean. El argumenteazã cã statul ar trebui sã fie neutru din
punct de vedere moral ºi acesta ar eºua în a trata pe fiecare cetãþean ca pe un egal
dacã ar încerca sã susþinã sau sã promoveze concepþia despre bine împãrtãºitã de
cãtre un grup anume sau chiar de cãtre o majoritate de cetãþeni. Din aceastã per-
spectivã liberalã ºi egalitaristã piaþa este indispensabilã ca mecanism de distri-
buþie a bunurilor într-un mod care îngãduie ca alegerile sincere ale oamenilor
(obiºnuiþi) sã producã o schimbare în bine. Dar liberalii ar trebui sã fie atenþi sã
asigure ca aceste distribuþii ale pieþei libere sã nu-i favorizeze pe unii numai
datoritã bogãþiei lor.“22

Ronald Dworkin apãrã o poziþie de libertarian egalitarist provocatoare atât
pentru libertarieni, cât ºi pentru conservatori sau pentru socialiºti. Insistând asu-
pra valorii fundamentale duale a drepturilor individuale ca atuuri ºi a egalitãþii,
ridicatã la rang de caracteristicã centralã a unei societãþi liberale, aceastã poziþie
teoreticã suscitã noi dezbateri despre „justiþia liberalã“ ºi „comunitarismul po-
litic liberal“, precum ºi despre raportul dintre neascultarea civilã ºi libertate, tra-
tând nuanþat relaþia dificilã dintre discriminarea pozitivã ºi egalitate.
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