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Abstract 
 

The article presents the opinion according to which today we can speak rather of a 
relative character of ownership, while the social function of it is ever more present and 
the rights of the owner are subject to multiple legal requirements and limited in order 
to meet general interests of the community. 
 
 
  

 

 

 

  



Management Intercultural 

Volumul XVIII,  Nr. 2 (36), 2016 
 

 
166 

Deşi textul art. 480 din Codul civil român, care 

proclamă absolutismul dreptului de proprietate, nu 

a suferit nici o modificare, conţinutul său a fost 

reinterpretat, prin intervenţia legiuitorului,în 

condiţiile noilor realităţi economice şi sociale astfel 

că astăzi putem să vorbim mai degrabă de un 

caracter relativ (Berghel, J.-L., Bruschi, M., 

Cimamonti, S., (2000) Traité de droit civil. Les 

biens, Paris, L.G.D.J., 98) al dreptului de 

proprietate, în condiţiile în care funcţia socială a 

acestuia este din ce în ce mai prezentă, iar 

prerogativele proprietarului sunt condiţionate de 

multiple cerinţe legale si limitate în scopul 

satisfacerii unor interese generale ale colectivităţii. 

Dreptul subiectiv civil absolut este acela care 

confera titularului sau posibilitatea de a-l exercita 

singur, tuturor celorlalte subiecte de drept 

revenindu-le obligatia de a nu stanjeni in nici un 

mod exercitarea drepturilor subiective de catre 

titular (Poenaru E., (1994), Drept civil. Raportul 

juridic. Subiecţii. Actele juridice, vol. I, Bucureşti, 

Ed. Europa Nova, 45).  

Mai mult, caracterul absolut a fost contestat, în 

sensul că nu se poate vorbi despre    absolutism al 

dreptului de proprietate, dacă există limite de 

manifestare a acestuia. Deşi despre acest caracter al 

dreptului de proprietate putem să vorbim în 

perioada de legiferare minimă, în care proprietarul 

se putea manifesta faţă de bunul sau asemeni unui 

despot, odată cu evoluţia juridică a acestei noţiuni 

şi apariţia normelor juridice, absolutismul apare cu 

un conţinut diluat (Hamagiu, C., Balanescu, I.R, 

Baicoianu, Al., (1996) Tratat de drept civil, 

Bucureşti, Ed. Naţională, 2). 

Mai mult decât atât, chiar dacă am afirmat că 

evoluţia societăţii a restricţionat absolutismul 

dreptului de proprietate acest lucru nu trebuie să ne 

conducă la concluzia că în epoca redactării Codului 

civil, care proclama acest absolutism, el trebuia 

înţeles într-o manieră direcţionară, adică o putere 

absolută a proprietarului de a face orice cu bunul 

deţinut cu acest titlu. În vremea respectivă, 

proprietatea era un drept al cărui exerciţiu   era 

condiţionat legal, textul menţionat vorbind despre 

„exercitarea ... în limitele prevăzute de lege”. 

Singura diferenţă este aceea că, acele limite impuse 

legal erau mult mai puţin numeroase decât astăzi 

(Stoica, V., (2004), Drepturi reale principale, Vol. 1, 

Bucureşti, Ed. Humanitas). 

Dacă ar fi să folosim un argument din dreptul 

francez, Codul civil francez vorbeşte la art. 544 

despre dreptul de a dispunde „în maniera cea mai 

absolută” dar limitează această dispoziţie, la 

conduitele care nu „sunt interzise de lege sau de 

regulamente”. Doctrina franceză califică acest 

caracter, mai degrabă, drept unul cu conotaţie 

istorică şi politică, ce marchează respingerea 

distincţiei feudale dintre „domeniul eminent” şi 

„domeniul util” şi care are mai mult o conotaţie 

ideologică decât una practică, în dreptul pozitiv 

(Berghel, J.-L., Bruschi, M., Cimamonti, S., (2000) 

Traité de droit civil. Les biens, Paris, L.G.D.J., 97). 

În concluzie se impune a menţiona că nici măcar în 

epoca în care dreptul de proprietate era interpretat 

pornind de la doctrina dreptului natural, acesta nu 

era un drept discreţionar iar proprietarul nu puteasă 

scape constrângerii sociale atunci când acţiona în 

mod necorespunzător sau când, prin exercitarea 

dreptului său, producea neplăceri celorlalţi. 

Limitele ce pot fi impuse dreptului de proprietate 

sunt atributul legiuitorului cu excluderea oricărei 

alte autorităţi, legea organică (potrivit art. 73 alin. 3 

lit. M din Constituţia României) fiind singura în 

măsură să stabilească regimul general al 

proprietăţii, cu respectarea principiilor impuse de 

practica instanţelor internaţionale (în special Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului) şi documentele 

internaţionale în materie. 

Funcţia îndeobşte socială a proprietăţii consacrată 

într-o formă incipientă de J.J Rousseau*** a fost 

preluată şi accentuată şi în alte sisteme europene de 

drept, şi amintim aici sistemul german (Funcţia  

socială a proprietăţii este subliniată de Constituţia 

Germană din 1919 care priveşte proprietatea nu 

numai ca pe un drept dar şi ca pe o obligaţie a 

proprietarului de a uza de bunul său pentru binele 

public, iar Constituţia actuală a Germaniei urmează 

aceeaşi linie. Astfel în art. 14 part. 2 arată că: 

proprietatea obligă – Ultilizarea ei trebuie să fie în 

acelaşi timp profiatbilă şi binelui societăţii) şi cel 

italian (Constituţia Republicii Italiene în art. 42 

prevede că „proprietatea privată este recunoscută şi 

garantată de lege, care stabileşte şi modurile de 

dobândire, de exercitare a proprietăţii şi limitele de 

exercitare în aşa fel încât să fie asigurată funcţia 

socială a proprietăţii şi a face proprietatea 

accesibilă tuturor”), în timp ce prorprietatea privată 

ca drept fundamental al omului strâns legat de 

însăşi dezvoltarea acestuia este constacrată de 

sistemul francez (Declaraţia franceză a drepturilor 

omului şi cetăţeanului, arată în art. 17 că 

“proprietatea este un drept inviolabil si sacru”. 

Proprietatea nu are numai un rol economic ci este 

strîns legată de personalitatea umană, dreptul de 

proprietate asupra bunurilor fiind o prelungire a 

fiinţei umane. Mai mult, se considera că însăşi 

dezvoltarea normală a individului este pusă în 

primejdie dacă acesta este expus deposedărilor 

arbitrare. Continuând această idée Codul Civil 

Francez în art. 544 defineşte proprietatea astfel: 

Proprietatea este dreptul de a se folosi şi de a 

dispune de bunuri sale în manieră cea mai absolută, 

în limitele impuse de lege”)sau drept subiectiv 

privat în dreptul spaniel (În dreptul spaniol dreptul 

de proprietate privată este un drept subiectiv privat 

care este recunoscut titularului în scopul de a-şi 

satisface propriile interese private demne de 

protecţie juridică. Acest lucru nu însemnă că 

dreptului de proprietate nu-i pot fi impuse limite ori 

că proprietarul nu are obligaţii, dar aici nu ar fi 
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vorba despre caracterul social al proprietatii ci 

despre coordonarea intereresului privat cu cel al 

comunităţii, element specific tuturor drepturilor 

subiective nu numai dreptului de prorprietate. Nu 

poate fi vorba în condiţiile acestea despre 

conceperea dreptului de proprietate ca un drept ce 

trebuie să servească o funcţie socială. (Albaladejo, 

M., (2004), Derecho civil III. Derechos des bienes, 

Décima Editión, Madrid, Edisofers.l. Libros 

Juridicos, 235). 

***Vorbind despre proprietate J.J. Rousseau arată 

că „fiecare membru al comunităţii se dăruieşte 

acestuia în momentul când se formează, aşa cum se 

află atunci, cu toate forţele lui din care fac parte şi 

bunurile pe care le posedă. Aceasta nu înseamnă că 

prin acest act, trecând în altă mână, posesiunea lui 

îşi schimba natura şi devine proprietate pe seama 

suveranului”, Acelaşi autor vorbeşte şi despre 

raţiunea limitării proprietăţii şi  formulează şi 

argument dintre care cel puţin unul poate fi 

considerat valabil şi astăzi astfel: „Departe de  a voi 

ca statul să fie sărac, aş vrea dimpotrivă, ca el să 

aibă totulşi ca fiecare să-şi aibă partea sa din 

bunurile comune….. e de ajuns să fac înţeleasă aici 

gândirea mea, care nu este de a distruge în mod 

absolute proprietatea particulară, căci acest lucru 

este cu nepuntinţă, ci de a o închide în limitele cele 

mai strânse, a-i da o măsură, o regulă, o frână, care 

să o stăpânească, să o dirijeze şi să o ţină 

subordonată binelui public”( Rousseau, J.J., (2003) 

Contractul social, Prahova, Ed. Antet 20 Press, 21-

22). 

O parte a doctrinei din România(Lulă, I., (2007) 

Observaţiiasuprasubiectuluipasiv al raportului de 

proprietate, înDreptul nr.7, 70-72 şi M. Avram, 

(2006) Actul unilateral îndreptulprivat,Bucureşti,  

Ed. Hamangiu,  124) a apreciat că putem să vorbim 

despre un caracter social al dreptului de proprietate 

privată în strânsă legătură cu ideea de 

inviolabilitate – ca trăsătură generală a tuturor 

situaţiilor juridice – care este suficientă pentru a 

exprima dimensiunea socială a oricărui drept 

subiectiv (şi pe cale de consecinţăşi a dreptului de 

proprietate) susţinând această apreciere şi cu 

argumente de text precum art. 136 

alin.Ultim(“Proprietatea privată este inviolabilă 

indiferent de titular”) din Constituţia României dar 

şi prin dispoziţiile art. 480 C. Civ. care facind 

referire la dreptul de proprietate exclusive şi 

absolute arată că realizarea lui nu se poate face 

decât „în limitele determinate de lege” aceste limite 

având tocmai rolul de a echilibra sfera de exercitare 

a dreptului de proprietate aparţinând unor 

proprietari diferiţi, deoarece „trebuie a fi 

contracarată atât tendinţa de a restrânge excesiv 

conţinutul dreptului de proprietate până la 

suprimarea absolutismului şi exclusivismului său, 

cât şi tendinţa de a extinde excesiv limitele de 

exercitare a acestui drept subiectiv”.  

Alte argumente de text care susţin caracterul social 

al dreptului de proprietate pot fi considerate şi art. 

57 şi art. 44 din Constituţieşi art. 1 şi 3 din Decretul 

nr. 31/1954 ele impunând concluzia potrivit căreia 

drepturile subiective şi mai ales dreptul de 

proprietate „nu pot fi exercitate făcându-se 

abstracţie de efectele indirecte ale acestora asupra 

celorlalţi”. 
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