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L
ucrarea Logica

normelor, apărută în
anul 1974, la editura

UTB Dokumentation şi
coordonată de profesorul
Hans Lenk, are un caracter
unic în studiul logicii
deontice.
Aşa cum afirmă însuşi
autorul, logica normelor sau
logica deontică „… este o
disciplină foarte tânără şi
care în continuare ridică
probleme nu numai din
punct de vedere al
aplicabilităţii şi al
însemnătăţii ei, din punct de
vedere semantic dar şi la
nivelul regulilor sintactice şi
al axiomatizării.
Pe de altă parte, se
demonstrează
indispensabilă, în
argumentări complicate
raportate la norme şi sisteme
de norme, precum şi în
interpretarea şi adoptarea
structurii legilor.”
La realizarea acestei lucrări,
alături de profesorul Hans
Lenk, şi-au adus contribuţia
şi Jörg Berkemann, Georges
Kalinowski, Herbert Keuth,
Franz von Kutschera, Peter
Strasser, Ota Weinberger,
Georg Henrik von Wright.
În argumentarea studiilor şi
cercetărilor care compun
lucrarea de faţă, se arată că
majoritatea logicienilor şi

savanţilor în drept din
Germania au concepţia
eronată de a face referire la
consecinţele normative ale
concluziilor, bazate pe
logica predicativă şi
enunţiativă, în detrimentul
logicii deontice şi a
nivelului de dezvoltare a
acesteia.
Primele două capitole,
elaborate de către Georg
Henrik von Wright, tratează

logica acţiunii şi logica
normelor, plecând de la noi
abordări de dezvoltare a
unor teorii preexistente.
Astfel, autorul are ca
premise elemente
fundamentale ale logicii
matematice moderne:
calculul propoziţional sau
logica propoziţiilor.
Acesta susţine că logica
modernă a normelor (sau
logica deontică) s-a

dezvoltat ca parte a logicii
modale. Logica modală
reprezintă studiul
conceptelor de posibilităţi
(respectiv, „posibil”,
„necesar”, „imposibil”,
„contingent”).
În opinia autorului,
conceptele de „obligaţie” şi
„îndatorire” operează ca
modalităţi legale ale
necesităţii.
De asemenea, logica modală
are legătură directă cu
logica propoziţională,
plecând de la propoziţii de
tipul p, q şi conexiunile
acestora, cu ajutorul
conectorilor logici de
adevăr.
Aşa cum se ştie, o normă
dispune, permite sau
interzice.
Starea de fapt reprezintă o
categorie statică a logicii
deontice, iar acţiunea
reprezintă categoria
dinamică.
Modalităţile acţiunii pot fi
negative, disjunctive sau
conjunctive.
În tratatul „Logica
deontică”, publicat în
„Mind” (1951), Georg
Henrik von Wright, a expus
normele cu privire la
acţiune, respectiv categoriile
de acţiuni.
Analiza normei, a logicii
normelor vizează
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organizarea juridică, a
sistemului de drept („gaps
in the law”).
Un alt capitol al lucrării,
„Despre functorii
deontologici”, aparţine lui
Georges Kalinowski.
Studiul unor categorii de
funcţii deontologice au
legătură cu propoziţiile
gramaticii, care ar trebui
privite ca propoziţii logice.
Sistemele logicii
deontologice se bazează pe
calculul propoziţional clasic
sau pe calculul
propoziţional intuiţionist
(non clasic).
Un alt punct de vedere îl
întâlnim la Herbert Keuth,
care, în capitolul „Logica
deontologică şi logica
normelor”, apreciază că
logica deontologică
(formată din propoziţii
deontologice) se află în
contrast cu logica normelor,
chiar dacă cele două
sintagme sunt folosite ca
sinonime.
În opinia sa, normele de
drept reprezintă o
paradigmă a normelor şi pot
fi interpretate ca impuneri.
Nuanţând problematica
logicii deontice, Ota
Weinberger, în capitolul
intitulat „Noţiunea de
sancţiune şi rolul acesteia în
logica normelor şi teoria
dreptului”, tratează viziunea
gândirii obiective,
operaţiunile logice, prin
prisma logicii gnostice şi
semantice.
Analiza conceptului de
sancţiune, prin prisma
semanticii propoziţiilor sau
a părţilor de propoziţie,
reprezintă o teorie a
structurii dar şi o
metodologie.

Profesorul Hans Lenk
tratează, în capitolul
„Despre transpunerea în
simboluri logice a
enunţurilor normative
condiţionale”, propoziţiile
normative condiţionale
operatorii deontologice în
logica deontică diadică.
Implicaţia faptică sau
materială, spre deosebire de
implicaţia logică, introduce
conceptul de propoziţie
normativă condiţionată
material.
Cele două propoziţii, cele
care exprimă obligaţii
actuale şi cele care sunt
enunţuri condiţionate
material, nu conduc la un
model al lumii deontologice
perfecte.
În momentul actual,
„…analiza propoziţiilor
normative împărţite pe
niveluri este abia la început
(sau nici măcar)”, afirma
profesorul Hans Lenk.
O altă abordare a
logicii deontice
o are Franz von
Kutschera, în
capitolul
„Preferinţe
normative şi
dispoziţii
condiţionale”.
Tratând limbajul
logicii
propoziţionale,
autorul ajunge la
concluzia că apare:
a) un concept de
preferinţă de
probabilitate, în
mod intuitiv;
b) o formalizare a
unui concept intuitiv
acceptabil pentru
obligaţiile
condiţionale;
c) o logică a

preferinţelor în care
obligaţiile condiţionale pot
fi definite explicit.
Limbajul folosit conţine

constante propoziţionale.
Relaţia de preferinţă între
mulţimi reprezintă o ordine
cvasi-parţială iar relaţia
între propoziţii corespunde
relaţiei între mărimile
mulţimilor.
Autorul stabileşte şi un
principiu atenuant al mediei,
care conduce la
raţionamente intuitive.
Capitolul intitulat „Despre
principiul libertăţii de
antinomie în logica
deontică”, al cărui autor este
Jörg Berkemann, tratează
antinomia propoziţiilor în
logica deontică. Se
apreciază că Aristotel a
considerat că principiul
libertăţii de antinomie este
partea superioară, de bază, a
tuturor principiilor.
Din punct de vedere

ontologic, logica lui

Aristotel are ca axiomă
propoziţia antinomiei
închise.
Toate teoriile ştiinţei arată
că logica nu redă structura
ontologică a adevărului şi
aceasta este valabilă pentru
fiecare limbaj.
Potrivit logicii generale,
paradoxurile şi antinomiile
în sens matematic au condus
la o înţelegere a semanticii
logice.
Astfel, pe lângă formalism
şi axiomatic, logicianul
trebuie să ţină cont de
semantica specială.
În dreptul pozitiv,
propoziţiile sunt
condiţionale, iar reprezen -
tarea logică a acestora e
variabilă.
În capitolul „Raporturi
contrarii şi similitudini în
operare, în hexagonul
deontologic”, al
profesorului Hans Lenk,
pătratul logic antic a fost
transformat în pătratul
deontologic şi, ulterior, prin

introducerea a doi
operatori logici
într-un hexagon.
Nu putem să
încheiem acest
studiu introductiv
fără a aminti
contribuţia la
creativitatea
conceptuală pe
acest tărâm al
logicii, respectiv a
logicii normelor, a
unor cercetători
români, cum ar fi:
Alexandru Surdu,
Constantin Noica,
Petre Botezatu, Dan
Bădărău,
Ion Didilescu, Teodor
Dima, Anton Dumitriu
şi alţii.
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