
COMUNICACIÓ 

MANUEL SATUÉ: El drel en el pellsament liberal allgIes. Comenlari 
de les LlifOIlS dejurisprudellcia d'Adalll SlIlith ( 1762-1763) 

Anglaterra enfront de la resta d'Europa va seguir una evolució 
propia. La decadencia de la nobles a no va fer desapareixer tot el 
dret tradicional. Aix0 pot explicar el fel de no eaure en ]'absolutisme 
en superar el feudalisme. Durant !'Edat Mitjana en la majaria deis 
pobles europeus hi havia dos drets, tots dos de tipus consuetu
dinari: el feudal i el municipal. L'últim era una supervivencia del 
dret roma. Amb aquest mantenía a ratlla tant el poder deis senyors 
com el del mateix reí. La noció de tradicional és sinonim de llibertat, 
de resistencia a !'absolutisme i de justícia. Anglaterra, en manten ir 
el seu dret tradicional, va mantenir la llibertat del poble, va actuar 
a la «romana»; Europa va imposar el dret civil al poble i així es va 
allunyar de I'esperitjurídic roma, creatiu i concret. Smith admira el 
dret angles adhuc per damunt de I'escoces. Dret tradicional vol dir 
dret consolidat, basat en els costums i els precedents. Un dret 
fundat en I'equitat i en els «sentiments naturals de la humanÍtat». 
Avui existeix el model constitucional, que s 'inspira en el model 
anglosaxó. El dret es fa efectiu a I'emparajudicial, com a Anglaterra 
des de l'Edat Mitjana, com una separació real de poders. 

La concepció que té Smith de la justícia és que s'ocupa deis 
drets perfectes de la persona o positius, ja que els imperfectes o 
naturals són objecte de la moral. Així, doncs, la justícia s'ocupa 
deIs drets perfectes, que té la persona com a horne, com a membre 
d'una família i corn a ciutada. Com a home hi ha tres drets: a la vida, 
a la integritat física i moral i a la reputació. A rnés, el dret de propietat. 
La garantia deIs drets de I' individu com a ciutada va ser el resultat 
de tres factors: la mi·na de la noblesa, la inexistencia d'un exercit 
permanent a Anglaterra i la dependenci a  deis reis deIs pressupostos 
que li assignava el Parlament. L'a'illament del Regne Unit respecte 
del continent va afavorir la segona condició, cosa que no va passar 
arnb les potencies europees com Espanya, Franc;a i Holanda 
obligades a defensar-se entre elles. Anglatera, en can vi, no eslava 
tan subjecta als atacs externs, sobretot després de la unió amb 
Escocia. Pero la determinant va ser la tercera condició, que va 
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néixer del desig guerrer deis reis, especialment d 'Eduard 1 ( 1 272-
1 307); els costos de guerra els finac;aven les ciutats a canvi de 
privilegis i immunitat, que a poc a poc va donar a aquestes 
corporacions un poder decisiu en el regne. Aquest va ser I 'origen 
de la Cambra deis Comuns, on acudien els nobles menors i els 
representants de les ciutats. 

Les principals característiques d'aquest fC!gim són: la divisió 
de poders, I ' acta de habeas copus, el sistema electoral, la  
independencia judicial i el jurat i la  submissió delsjutges a la  lIei. El 
Regne Unit va ser el primer Iloc d'Europa on es va establir la Ilibertat 
d'expressió i on es va imposar al govem del rei I'obligació d'informar 
el Parlament de les seves activitats. La monarquia va acabar 
depenent absolutament del poble: no podia govemar «ni un any 
sense el consentiment del Parlament». 

La divisió de poders va ser la base del regim de lIibertat. Els 
Comuns podien sotmetre el govern al procés de impeaclzmellt. La 
seva cambra estava separada i era independent de la deIs Lords. 
La iniciativa legislativa els corresponia, I 'exercit no podia actuar 
contra el Parlament, ja que gran nombre deIs seus caps n'eren 
membres. Anglaterra no té constitució. No hi havia cap !lei que 
impedís al rei no sancionar una llei, o utilitzar el seu pressupost per 
a augmentar la seva influencia política o militar. Pero el costum de 
no fer-ho va esdevenir una mena de constitució no escrita que 
impedia al rei o als Lords retallar el poder deis Comuns. 

L'acta d'lzabeas COIpUS era un procediment per a garantir la 
¡libertat de la persona detinguda i no jutjada: qui es trobava en 
aquesta situació, si es podia pagar el trasllat per a anar a 
Westminster, seu deis tribunals de la cort, hi havia de ser jutjat en 
el termini maxim de quaranta dies. Aixo ¡nclora també la prohibició 
d'enviar els presoners a I 'estranger. 

En les eleccians els representants s 'han de guanyar la  
confianc;a deis electors; no és el  rei qui  atarga els  carrecs segans 
la seva preferencia, I'elecció es basa en el rnerit. El poble triara 
homes «emprenedors, energics i importants» que puguin defensar
los. Les eleccions cal que sigui n periodiques. Al Regne Unit des 
de 1715  es va ampliar el termini de tres a set anys. Així les Ileis Olés 
desagradables es vota ven al principi del mandat evitant la reacció 
del poble. Des de 1 642 es va dictar una ordre que feia elegir els 
ajuntarnents per eleccions populars. 
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Adam Smith dedica a la independencia judicial més extensió 
que a tots els altres punts junts, conscient de la se va transcenden
cia. La potestat juridiccional residia antigament en el rejo En el 
feudalisme aquest la delegava als nobles. La gelosia del rei davant 
el poder, acaparat pels darrers, sera el desencadenant de la divisió 
deis tribunals. Eduard 1 va dividir en quatre el tribunal real: la 
COllrt ofCommoll Pleas, que entenia en causes civils, la COllrt o/ 
Exchequer, que veia els casos relacionats amb els impostos, la  
COllrt of Killgs Bellch, competent en les causes criminals, i la  
COIll1 ofChancery, primerament una oficina de tramitació d'ordres, 
que es va anar convertint en un deIs tribunals més importants i 
adaptables a les noves necessitats. Amb els anys van anar canviant 
per a adaptar-se als nous temps. Allo que Smith admira més del 
dret angles és la capacitat d'assumir competencies noves, de crear 
ficcions jurídiques sense abandonar les formes antigues. Amb tot, 
cal dir que aquests canvis afavoriren la llibertat del poble i l' acti vitat 
economica. Aquesta evolució arribara a la perdua per part del reí 
de la potestatjurisdiccional: no podraja ni crear tribunals, nijutjar, 
ni tan soIs alorgar el dret de gracia per a perdonar els servidors 
que actuaven amb tota impunitat, comptant amb el perdó real. En 
canvi, a la resta d'Europa I'absolutisme creixera a I 'empara de 
tribunals creats específicament pel reí per a aplicar un dret estrany 
i incomprensible pel poble, amb el total menyspreu deis tribunals 
anlics, i també deIs precedents i costums, que eren les peces 
basiques del dret tradicional. 

El jurat va ser transformat per Enric 1 ( 1 100-1 135), el qual va 
convertir-lo en I 'organ decisori deis tribunals. El jurat només es va 
conservar a Anglaterra. Tenia com a funció decidir la qüestió de 
fet d'un procés; la qüestió de dret i el compliment deIs requisits 
formals deljudici queien fora de la se va competencia. Era compost 
per dotze persones. Solien ser de condició baixa, i el seu veredicte 
era vinculant per al jutge, que només podia dictar una sentencia 
d'acord amb el veredicte. Adam Smith hi veu un inconvenient: 
la unanimitat fon;osa del jurats anglesos. En aixo pensa que és 
superior el model escoces, que permetia un veredicte per majoria 
simple. 

Els jutges tenien l 'obligació de sotmetre's a la lIei, als proce
diments; aixo era la garantia d' imparcialitat i I'evitació d'arbitra
rietats. Se'ls imposava I 'obligació de revertir la lIetra de la Ilei per 
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evitar que solucionessin els casos per via negociada o arbitral. 
També podien ser jutjats per suborn, com fou el celebre cas de 
Francis Bacon. EIs jutges eren vitalicis, no dependents del rei, 
condicions de la llibertat i independencia a l 'hora de jutjar. Els 
seus actes eran subjectes a la responsabilitat, perque no podien 
ser pressionats pel rei, ni protegits per ell mitjan¡;ant el dret de 
graCIa. 

En abordar la problematica del dret -la seva naturalesa, funció, 
creació, formes, etc,- Adam Smith opta per inserir-Io en la historia, 
en la societat, a fi que sigui un dret edificat «sobre els sentiments 
natural s de la humanitat». S'ha d'observar que la paraula natural 
no significa per a eH el mateix que per als racionalistes de I 'escala 
de «dret natural». Dret natural és el que flueix espontaniament de 
la societat, sempre en contacte amb ella, no pas el deduH de la raó 
natural (Grotius, Pufendorf, Leibniz). Com a cloenda citarem el pen
sador: «El dret angles estava s istematitzat abans del descobriment 
de les Pandee/es de Justinia, els seus tribunals establerts i els 
seus procediments bastant fixats aban s que a Europa s' institui"ssin 
al tres tribunal s, o que el dret civil o canonic tingués un gran pes. 
Per aquesta raó pren menys coses d'aquests drets, i mereix més 
l'atenció d'un home especulatiu que cap altre, perque s'ha format 
sobre els sentiments naturals de la humanitat» (Lectures 011 
Jurisprudence). 
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COL·LOQUI 

Jordi Sales: Simplement volia formular en veu alta el que pensava 
sobre l 'últim text que s'ha llegil. En aquest dret anglos, els 
sentiments natural s de la humanitat estan fent la [unció mítica de 
fundació de la lIei per remissió al sagrat. Els anglesos treuen el 
poble deIs sentiments naturals camuns, que fonamenten la lIei; i la 
Ilei posa uns estranys i uns penitents. El «nosaltres» remel a aquells 
que ens respectem com a homes, com el mateix poble. ¡ que hem 
rebut una lIei; i respecte del «nasaltres» hi ha uns «altres» o 
estranys i uns penitenls. La figura del dret des d 'aquesta 
perspectiva esta associada a la coerció i al combat entre el ser i el 
no ser de la  comunitat. Els «cstranys» s6n els quí no pertanyen a 
la comunitat; els «penitents» són els quí hi pertanyen ¡ no hi 
pertanyen perque n'han estat apartats per no respectar el sagrat: 
la garantia del dret de la propietat requereix que algú porti i tregui 
la gent de les presons (lIoc de la «penitencia»). 

Des d'aquestes figures, podem concebre el dret com aquestjoc de 
I 'home amb alguna cosa que el constitueix com a tal respecte a la 
lIei que li  fa respectar I'altre. Per dir-ho així: jo tinc un genna respecte 
a la lIei, i respecte a ella n'hi ha uns que no hi juguen (el s estranys) 
i uns altres que no se sap si hi juguen o no (els penitents). Un 
metode fenomenologic de les figures de la lIei amb les seves 
mediacions ens faria veure les constants d'aquestjoc en les seves 
variacions. 
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