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Disciplina

Domeniul care încercă să formeze o viziune de
ansamblu a dreptului ca fenomen social, prin
tratarea noțiunilor esențiale realității juridice, este
domeniul Filosofiei dreptului. Implicația juriștilor în
studiul dreptului este resimțită încă din perioada
renașterii. Abordată, într-un mod special şi
consecvent, de către jurişti, motiv pentru care este
considerată, pe bună dreptate, o ştiinţă juridică,
filosofia dreptului a devenit o filosofie practică.

În cadrul disciplinei Filosofia dreptului o atenţie
specială este acordată studierii celor mai importante
idei, concepţii, şcoli, curente, teorii şi orientări din
doctrina juridică și cea filosofică, adică studierea
cunoştinţelor acumulate de omenire în cadrul
filosofiei dreptului. Legat de importanța acestui
compartiment, subliniem că evoluţia istorică a
oricărui stat reprezintă indicele de bază după care
putem judeca despre importanţa dreptului şi a
rolului pe care îl are în dezvoltareasocială. Istoria a
înregistrat cazuri de prăbuşire a statelor prospere din
cauza propriilor manifestări injuste, ceea ce confirmă
afirmaţia că un stat inechitabil îşi găseşte pînă la
urmă, în mod obiectiv, propria pieire. Această idee
adevereşte existenţa unor legităţi obiective ce nu
pot fi în nici un caz înlăturate, modificate sau negate.

O mare parte dintre problemele pe care le regăsim în
gândirea filosofico-juridică, rămân a fi de importanță
și în zilele noastre. 

FILOSOFIA DREPTULUI
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Cunoașterea de către studenţi a
fundamentelor dreptului și a primelor
principii care guvernează activitatea
juridică;
Dezvoltarea capacității/abilității de
aplicare a cunoștințelor însușite în
practicarea dreptului;
Menținerea unei gândiri critice,
deschise în aprecierea realității
juridice;
Capacitatea elaborării unor gene-
ralizări asupra fenomenului juridic,
prin analiza proceselor prin care trece
societatea.

Astfel, majoritatea problemelor ce
formează obiectul de studiu al filosofiei
dreptului, în esenţă, au un caracter etern
şi fiecare generaţie de oameni încearcă să
le pună în discuție, să le încadreze în
anumite contexte științifice, să le utilizeze
pentru a soluționa probleme cu care se
confruntă statul, dreptul și cetățeanul.

Astfel, prin predarea acestei discipline ne
propunem:

Prin predarea disciplinei Filosofia
dreptului se intenționează conștientizarea
de către studenții facultății de drept a
faptului că atitudinea pozitivistă şi legistă
faţă de drept, nu este unicul mod de
abordare a dreptului și faptul că dreptul
nu se limitează la textul sau conţinutul
legilor. De asemenea, prin studiul
Filosofiei dreptului se încearcă și formarea
simțului responsabilității profesionale a
viitorilor juriști prin intermediul studiului
aspectelor de axiologie, praxiologie şi
deontologie a dreptului.

Filosofia dreptului își aduce contribuția la
formarea viitorului jurist, dezvoltându-i
capacităţi de sinteză, de analiză critică şi
evaluare a domeniului pe care îl
abordează, îi va oferi posibilitatea
fundamentării solide a acelor teorii,
cunoștințe pe care le-a însușit în cadrul
altor discipline juridice, făcând apel la
concepțiile diverșilor gânditori și va fi
capabil de a observa continuitatea în
dezvoltarea spirituală a omenirii, va putea
aplica cunoştinţele însușite la explicarea şi
soluţionarea problemelor dreptului.

Disciplina Filosofia dreptului sinteti-zează
problematica domeniului într-un curs de
30 ore prelegeri şi 30 ore seminar, în
cadrul cărora studenții vor fi implicaţi în
diverse metode interactive de instruire
(lucru în echipe, grupuri încrucişate,
studiu de caz, exerciţii).

Cursul este elaborat în limba română.
Prezentul curriculum este elaborat pentru
studenţii anului I, ciclul I, Facultătea de
Drept, USM.
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