Ioan Humă

Deschideri şi aşteptări
în orizontul
cunoaşterii juridice

Colecţia OPERA OMNIA
publicistică şi eseu contemporan

Redactor: Aurel Ştefanachi
Coordonator serie: Cassian Maria Spiridon
Coperta: Cristian Almăşanu

ISBN 978-973-168-983-8

© Tipo Moldova
Editura TipoMoldova este recunoscută academic de Consiliul Național al Cercetării Științifice
pentru domeniile filologie (PN-II-ACRED-ED-2012-0285) și istorie și studii culturale (PN-IIACRED-ED-2012-0355).
Iaşi, 2013
Editura Tipo Moldova,
E-mail: office@tipomoldova.ro

Ioan Humă

Deschideri şi aşteptări
în orizontul
cunoaşterii juridice
Colecţia OPERA OMNIA
publicistică şi eseu contemporan

CUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE .................................................................. 7

PARTEA ÎNTÂI........................................................ 11
Învăţământul juridic, între condiţia tehnică şi vocaţia
umanistă ............................................................................. 13
Maestru şi Discipol .............................................................. 18

PARTEA A II-A........................................................ 25
Giorgio del Vecchio şi Mircea Djuvara: unde constantele
gândirii juridice urcă în orizont filosofic................................ 27
Cauzalitatea prin libertate şi răspunderea juridică ............... 30
Pentru o teorie a conduitei legale.......................................... 34
Justiţia, între ideal şi realizarea practică .............................. 39
Reconstituirea modelului teoretic al responsabilităţii
juridice ................................................................................ 45
Instituţiile juridice la români, unul dintre firele
continuităţii şi identităţii noastre ......................................... 49
Continuitatea Ţării prin continuitatea instituţiilor sale
întâistătătoare ..................................................................... 53
Capacitatea juridică, pluriformă în manifestări, dar unică
prin natura sa...................................................................... 57
Funcţia negentropică a sistemului juridic-normativ şi
normele de coliziune ............................................................ 61
Despre opera juridică steriană în faza gândului ce se
înfiripa................................................................................. 66
Sistemul dreptului sau cum normele juridice subzistă
numai împreună .................................................................. 72
151

Interesul general, criteriu antiindividualist de legitimitate
a drepturilor omului............................................................. 79
Unde depenalizarea ideii de pedeapsă conduce tocmai la
penalizarea generalizată a ideii de sancţiune în drept ........... 83
Suportul principiar al dreptului execuţional ......................... 89
Vocaţia întemeietoare a principiilor răspunderii juridice ....... 94
Dreptul integrării şi exerciţiul creativ al suveranităţii
naţionale ........................................................................... 102
Despre limitele dezirabile ale discriminării pozitive ............. 108
Dreptul comunitar, sinteză a diversităţii care uneşte .......... 117
Ambivalenţa formativă a responsabilităţii judecătoreşti ...... 123
Vinovăţia nu e atât „condiţia răspunderii juridice”, cât
temeiul ei subiectual .......................................................... 132
Statul legitimează dreptul în măsura în care el însuşi are a
se legitima prin drept ......................................................... 141

152

