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ABSTRACT:

The second stage of the United Nations programme devoted to human rights education (2010-2014) mainly focused
on higher education. Given that the legal higher education plays an essential role in this respect, the study deals with its
evolution at European level. At the same time, it takes into account the context in which new teaching methods are
experimented at this level. It points out that such methods should be based on the study of comparative law, which
proves the increasing need for the development of a transsystemic approach to legal education.
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RÉSUMÉ:

La deuxième  étape  du  programme de  l’Organisation  des  Nations Unies,  consacrée  à  l’éducation  des  droits  de
l’homme (2010-2014) a porté principalement sur l’enseignement supérieur. Comme l’éducation supérieure juridique
joue un rôle essentiel, la présente étude est consacrée à l’évolution de cette éducation au niveau européen. On prend
également en compte le contexte dans lequel des nouvelles méthodes pédagogiques, sont expérimentées à ce niveau.
Basées  sur  l’étude  du  droit  comparé,  elles  imposent  de  plus  en  plus  le  développement  du  haute  enseignement
transsystémique.

Mots-clés: droits de l’homme, l’éducation, le droit de l’enseignement supérieur, droit comparé

Declara ia Universală a Drepturilor Omului,ț
de la a cărei adoptare se împlinesc în acest an, la
10 decembrie, 66 de ani, prevede în art. 26 că
„Orice  persoană  are  dreptul  la  educa ie.ț
Educa ia trebuie să fie gratuită, cel pu in în ceț ț
prive te  învă ământul  elementar  i  de  bază.ș ț ș
Învă ământul  elementar  este  obligatoriu,ț
învă ământul tehnic i profesional trebuie să fieț ș
accesibil  tuturor;  accesul  la  studii  superioare
trebuie  să  fie  deschis  tuturor  pe baza  deplinei
egalită i, în func ie de merit.”ț ț *

Desigur,  în  acest  context,  termenul  de
educa ie  include  instruirea,  învă ătura.ț ț
Gratuitatea  reprezintă  o  garan ie  extrem  deț
importantă  pentru  accesul  egal,
nediscriminatoriu  la  învă ământ.  Conformț
dezbaterilor preliminare adoptării  textului final
al declara iei, drepturile i garan iile inserate înț ș ț
acest articol se în eleg în sensul că absolut toateț
persoanele  au  dreptul  la  educa ie.  Atâtț
învă ământul  elementar,  pentru  copii,  cât  iț ș
învă ământul  fundamental,  pentru  adul ii  careț ț
nu  au  avut  posibilitatea  să  urmeze  o  coalăș

* Prof. univ. dr., membru al Academiei Interna ionale deț
Drept Comparat.

elementară,  trebuie  să  fie  gratuite,  în  timp  ce
învă ământul  de  alte  niveluri  va  beneficia  deț
gratuitate  în  măsura  posibilită ilor.  Totodată,ț
accesul  la  învă ământul  superior  trebuie  să  fieț
deschis tuturor, fără discriminare, unicul criteriu
de care trebuie să se ină seama fiind meriteleț
candidatului.

La nivelul Organiza iei Na iunilor Unite i alț ț ș
Organiza iei  Na iunilor  Unite  pentru  Educa ie,ț ț ț

tiin ă  i  Cultură  a  existat  o  preocupareȘ ț ș
permanentă  pentru  educa ie,  punându-seț
accentul  pe  interdependen a  dintre  educa iaț ț
pentru  valori  i  cea  pentru  drepturile  omului.ș
Aceasta a stat la baza programelor, strategiilor iș
activită ilor  desfă urate  atât  pe  parcursulț ș
primului  deceniu  ONU  pentru  educa ie  înț
domeniul  drepturilor  omului  (1995-2004),  al
deceniului  interna ional  de  promovare  a  uneiț
culturi  a  non-violen ei  i  a  păcii  în  favoareaț ș
copiilor lumii (2001-2010), al deceniului ONU
privind  educa ia  pentru  o  dezvoltare  durabilăț
(2005-2014)  i  al  celui  de-al  II-lea  deceniuș
ONU  pentru  educa ie  în  domeniul  drepturilorț
omului  (2005-2014).  La  nivelul  ONU,  a  fost
elaborat un Plan de Ac iune, iar pentru perioadaț
2005-2009,  Adunarea  Generală  a  ONU  a
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adoptat un Plan de ac iuneț 1 conex Programului
mondial  de  educa ie  în  domeniul  drepturilorț
omului  în  sistemul  de  învă ământ  primar  iț ș
secundar.  În  temeiul  Rezolu iei  12/4  aț
Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, o a
doua etapă a Programului ONU pentru educa ieț
în domeniul drepturilor omului (2010-2014) s-a
axat pe învă ământul superiorț 2.

Protec ia juridică a drepturilor omului este oț
disciplină  de  studiu  din  învă ământul  superiorț
juridic. De altfel, no iuni de drepturile omului seț
regăsesc  i  în  cursurile  de  drept  interna ional,ș ț
drept  constitu ional,  drept  civil,  drept  penal,ț
drept  administrativ, drept  comparat  etc.  Având
în vedere acest fapt, ne propunem să ne ocupăm
în  continuare  de  procesul  educa ional  de  laț
nivelul  învă ământului  universitar,  cu  specialăț
referire  la  facultă ile  de  drept  din  stateleț
europene3. 

Cercetarea  se  impune  inând  cont  căț
dimensiunea  comparativă  a  devenit  în  epoca
actuală,  a  globalizării,  una  din  caracteristicile
majore ale gândirii juridice, a a cum s-a sus inutș ț
în doctrină4. Acest fapt este i mai evident maiș
ales după ce am în eles că împăr im cu to ii oț ț ț
singură planetă, că suntem o comunitate globală
i că asemenea tuturor comunită ilor trebuie săș ț

respectăm  câteva  reguli  ca  să  putem  trăi
împreună 5.  Nu  au  fost  niciodată  mai  actuale
ideile  marelui  jurist  Nicolae  Titulescu  care,
ocupându-se  de  problema  reorganizării
facultă ilor  de  drept  din  ara  noastrăț ț 6,  „acorda
studiilor  de  drept  comparat  un  loc  central  în
pregătirea viitorilor juri ti”ș 7.  Dreptul comparat,

1 A/59/525/Rev1
2 A/HRC/15/28.
3 Acest  subiect  s-a  bucurat  de  un  mare  interes  la
Congresul  Academiei  Interna ionale  de Drept  Comparatț
(AIDC)  din  20-26  iulie  2014.  A  se  vedea  The
internationalisation of legal education, raport sus inut înț
cadrul  Congresului  Interna ional  de  Drept  Comparatț
organizat  de AIDC, la Viena, 2014 – eveniment la care
raportor na ional i intervenient la mai multe teme a fostț ș
i prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu.ș

4 A se vedea  i:  ș V. D.  Zlătescu,  Drept  privat  comparat,
Editura Oscar Print, Bucure ti, 1997, p. 5;  ș V. D. Zlătescu,
Mari sisteme de drept contemporan, Universitatea Ecologică
Bucure ti, Pro Universitaria, Bucure ti, 2012, p. 5.ș ș
5 A  se  vedea  J.  Stiglitz,  Globalizarea,  speran e  iț ș
deziluzii, Editura Economică, Bucure ti, p. 18.ș
6 A  se  vedea  N.  Titulescu,  Observa ii  asupraț
reorganizării facultă ilor de dreptț , Bucure ti, 1904; apudș
V.  D.  Zlătescu,  Geografia  juridică  contemporană,
Editura tiin ifică i enciclopedică,ș ț ș  Bucure ti, 1981, p. 7.ș
7 A se vedea N. Titulescu, Idem.

cunoa terea institu iilor juridice din alte state nuș ț
însemna  pentru  Nicolae  Titulescu  doar  ocazia
„de a da studen ilor o cultură juridică deosebită,ț
cultură ce ar rămâne sterilă în absen a oricărorț
implica ii în activitatea practică pentru care suntț
pregăti i”ț 8. Cu orizontul i intui ia sa deosebite,ș ț
el a în eles nu numai ra iunea sa practică, ci iț ț ș
valoarea  morală  superioară  a  studiului
comparat9.  A a  cum  s-a  remarcat  în  doctrină,ș
această  valoare,  în  concep ia  marelui  juristț
român,  delegat  permanent  din  1921  la  Liga
Na iunilor de la Geneva i pre edinte al acesteiaț ș ș
în anii 1931 i 1932, decurge din faptul că prinș
cunoa terea profundă a institu iilor juridice dinș ț
alte  state,  a  gândirii  i  experien ei  juridice,ș ț
dreptul  comparat  devine  un  instrument  al
colaborării  între  popoarele  lumii,  un  remediu
împotriva  izolării  juridice  care  să  creeze  un
climat de în elegere i respect al „ideii de dreptț ș
a  altor  popoare”10.  Idei  care  i-au  demonstratș
actualitatea  în  zilele  noastre  i  confirmăș
„perenitatea dreptului  comparat”11.  O dovadă a
preocupării  juri tilor  din  întreaga  lume  pentruș
cunoa terea  i  aprofundarea  cuno tin elor  înș ș ș ț
drept  comparat  o  reprezintă  i  faptul  că,  înș
ultimii ani numeroase universită i din Europa iț ș
de pe alte continente12 au introdus ca disciplină
de  studiu  în  facultă ile  de  drept,  dreptulț
comparat. În România, după 1990, Facultatea de
Drept a Universită ii Ecologice Bucure tiț ș 13 a fost
prima  din  ară  care  a  introdus  aceastăț
disciplină14. În ultimul timp cele mai importante
reuniuni  tiin ifice  au  dezbătut  teme  ca:ș ț
învă ământul superior juridic transsistemicț 15 sau
8 Ibidem.
9 A  se  vedea  V.  D.  Zlătescu,  Geografie  juridică
contemporană. Introducere în teoria marilor sisteme de
drept, Editura tiin ifică i Enciclopedică, 1981, p. 7.Ș ț ș
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem
13 Universitatea ecologică din Bucureşti a fost prima 
universitate particulară din ară i în aprilie 2015 va împliniț ș
25  de  ani  de  existen ă.  A  se  vedea  ț Irina  Moroianu
Zlătescu, Harmonizing the teaching of law in universities,
raport  la  International  Conference  on  Law  and  Public
Administration  –  „National  law  between  harmonization
and  euro-comparability”,  13-14,  noiembrie,  2014
Universitatea „Petru Maior” Târgu Mure .ș
14 Titularul cursului fiind creatorul colii moderne de dreptș
comparat din România, prof. univ. dr. Victor Dan Zlătescu.
15 A se vedea lucrările Congresului interna ional de sociologiaț
dreptului.  Congres  ISA/RCSL, 2013 (A se vedea  i  ș Safia
Bouabdallah, L’enseignement trans-systémique du droit en
Europe, vers la formation  juridique de demain?, în „Revue
internationale de droit comparé”, no. 3/2014, p. 791 i urm.)ș
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interna ionalizarea  educa iei  juridiceț ț 16.  În  acest
cadru  s-au  reamintit  ideile  lui  Max  Weber
referitoare  la  învă ământ  i  tipurile  de  dreptț ș 17

arătându-se  că  el  releva  influen a  decisivă  peț
care o are în statele europene tipul de învă are aț
dreptului  asupra  dezvoltării  acestuia  iș
remarcându-se că maniera în care se face este
strâns  legată  de  specificită ile  dezvoltate  deț
dreptul  din  fiecare  stat,  apar inând  unuia  dinț
cele două sisteme de drept: romano-germanic iș
de  common-law18,  existente  în  Europa
contemporană.

Potrivit  unei  analize  făcute  mai  atent
constatăm  că  sistemele  juridice19 na ionale  seț
grupează  în  categorii  diferite  în  raport  de  o
anumită comunitate de principii  care le animă,
explicabilă,  de  multe  ori,  prin  fenomene  de
receptare a dreptului unei ări de către alte ări.ț ț
Un  mare  sistem  de  drept  reprezintă  gruparea
unor  sisteme  juridice  na ionale,  în  raport  deț
anumite trăsături comune ale acestora.20. 

Evident  că  dacă  ne  referim  la  sistemul  de
drept romano-germanic, trebuie să arătăm că el
nu  este  un  sistem  rezultat  dintr-o  fuziune  a
dreptului roman cu cutumele germanice i niciș
dreptul  roman contemporan care s-a aplicat  în
Germania21.  Marele  sistem  juridic
romano-german  include  sistemele  francez  iș
german  i  cele  înrudite  cu  ele.  A a  cum  s-aș ș
precizat  în  doctrină,  este  o  denumire
conven ională  deoarece  un  mare  număr  deț
sisteme  na ionale  nu  î i  găsesc  sorgintea  înț ș

16 A se vedea lucrările Congresului interna ional de dreptț
comparat, Congres AIDC/IACL, 2014. (A se vedea i  ș P.
E. Zlătescu,  Congresul al XIX-lea de drept comparat, în
„Drepturile Omului” nr. 3/2014, p. 83 i urm.)ș
17 A se vedea N. Molfessis, Enseignement et types de droit
chey Max Weber, în La sociologie du droit de Max Weber,
Paris, Dalloz; apud Safia Bouabdallah, loc cit, p. 792.
18 A se vedea Safia Bouabdallah,  Idem. În legătură cu
cele două sisteme de drept a se vedea Rene David, Traite
elementaire de droit civil compare, L.G.J, Paris 1950, p.
223.
19 A se vedea The internationalisation of legal education,
raport  general  elaborat  de  William  von  Caenegem  iș
Christoph  Janun,  sus inut  în  cadrul  Congresuluiț
Interna ional de Drept Comparat  organizat  de Academiaț
Interna ională  de  Drept  Comparat  la  Viena,  2014  –ț
eveniment  la  care  i  reprezentan ii  Institutului  Românș ț
pentru Drepturile Omului i-au adus contribu ia: Danielaș ț
Albu,  Valeriu  Andrei  Rendec,  Adrian  Bulgaru,  Marius
Mocanu, Petru Emanuel Zlătescu, Mihaela Scarlat, Olivia
Florescu.
20 A se  vedea  V. D.  Zlătescu, Drept  privat  comparat,
Editura Oscar Print, Bucure ti, 1997, p. 112.ș
21 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, op. cit., p. 127.

niciunul  din  aceste  două  drepturi,  ele
reprezentând  rezultatul  „exportului  de
legisla ieț ” din statele care au de inut de-a lungulț
timpului  imperii  coloniale.  De i  se  constatăș
deosebirile  de  mentalitate,  de  abordare  a
fenomenului  juridic,  de  terminologie,  de
con inut al unor institu ii, o analiză aprofundatăț ț
arată că ele nu sunt esen ialeț 22. În acest sistem
rolul de izvor de drept preeminent îl are legea.
Una din cele mai importante trăsături de unire a
sistemelor  de  drept  francez  i  german  aș
reprezentat-o tendin a de codificare, ilustrată înț
primul  rând  prin  apari ia  codurilor  civil  iț ș
comercial23. În doctrină24 s-a eviden iat faptul căț
în  activitatea  didactică  se  constată  că  li  se
prezintă  studen ilor  norme  juridice,ț
interpretările  jurisdic ionale  ale  acestora,ț
interpretări  ale  doctrinei,  aplicabile  la  un
moment dat. În aceste condi ii, profesorii acordăț
o  aten ie  specială  studiului  normei  de  drept,ț
marilor  principii  i  teoriilor  generale  careș
guvernează  un  domeniu.  Acest  învă ământț
juridic se efectuează în facultă ile de drept dinț
universită ile de stat i private pe parcursul maiț ș
multor ani de studiu. În ultimul timp, a a cumș
s-a  subliniat  în  literatura  de  specialitate25,  în
unele state europene,  primii trei ani de licen ăț
sunt completa i de un masterat de doi ani, ceeaț
ce  reprezintă  o  cerin ă  necesară  pentruț
îndeplinirea  oricărei  profesii  din  domeniul
dreptului.  În  alte  state  europene,  studiile  de
licen ă  sunt  de  patru  ani.  i  acestea  suntț Ș
continuate  cu  studii  de  masterat.  Transmiterea
cuno tin elor  se  face  cel  mai  adesea  prinș ț
sus inerea  de  către  profesor  a  unor  prelegeri.ț
„Învă ământul  juridic  este  caracterizat  printr-oț
abordare  dogmatică  a  materiilor  juridice
studiate”26. Doar în cazul aprofundării anumitor
teme  în  cadrul  cursurilor  i  mai  ales  alș
seminarelor  apare  interactivitatea  dintre  cadru
didactic  i  student.  Adesea,  în  cadrulș
seminarelor  sunt  dezbătute  anumite  cazuri  din
jurispruden a  na ională,  europeană  sauț ț
interna ională. ț

Evident, într-un mod diferit stau lucrurile în
sistemul de common-law, unde profesorii acordă
o  aten ie  specială  în  predare  jurispruden ei.ț ț

22 Idem,  Geografie  juridică  contemporană, Editura
tiin ifică i Enciclopedică, Bucure ti, 1981, p. 32 i urm.Ș ț ș ș ș

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 A se vedea Safia Bouabdallah, loc. cit., p.792.
26 Ibidem.
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Astfel,  ei  pornesc de la cazuri  concrete,  reale,
punând  accentul  pe  precedentul  judiciar27.
Studiul dreptului apare aici ca o specializare de
doi  sau  trei  ani  a  studen ilor  din  anul  trei,ț
indiferent de care a fost parcursul lor universitar
ini ial,  practicienii  având  un  rol  esen ial  înț ț
formare28. 

Un  student  în  drept,  indiferent  dacă  este
dintr-o  universitate  a  unui  stat  în  care  dreptul
apar ine  sistemului  romano-germanic sau celuiț
de  common-law, trebuie  să  se  concentreze  pe
stăpânirea normelor juridice ce in de sistemulț
său na ional. Preeminen a dreptului na ional esteț ț ț
un  fenomen  destul  de  recent.  Privit  din
perspectivă  istorică,  în  Europa  a  trebuit  să  se
producă marile  codificări  na ionale din secolulț
al  XIX-lea  care  să  abordeze  studiul  comun al
dreptului  roman,  ce  constituia,  după
redescoperirea  sa  la  Bolonia,  în  secolul  al
XI-lea,  fondul  comun  al  studiilor  juridice  din
facultă ile  de  drept  europeneț 29.  Abia  după
adoptarea  marilor  codificări  napoleoniene
franceze începând cu anul 1804, codul civil din
1900 i toate codificările care s-au inspirat dinș
aceste  mari  modele,  învă ământul  juridicț
european  efectuează  revolu ia  sa  na ională.ț ț
Profesorii  de  drept  s-au  concentrat  pe  studiul
codurilor din ările lor cu abordare exegetică aț
cărei caracteristică a fost studierea literei legii iș
nu a spiritului  ei30.  Evolu ia  societă ii  a dus laț ț
interna ionalizarea  i  europenizarea  dreptului.ț ș
Cu  toate  acestea  modelul  de  învă ământț
universitar juridic a evoluat foarte pu in. Toateț
transformările  intervenite  în  dreptul
interna ional  i  în  dreptul  european  au  dus  laț ș
crearea  unui  drept  transna ional,  expresia  ceaț
mai  vizibilă  reprezentând-o  evolu ia  dreptuluiț
european  al  drepturilor  omului  sau  prioritatea
dreptului  Uniunii  Europene  fa ă  de  dreptulț
na ional al statelor membre. Aceste transformăriț
au  loc  cu  utilizarea  metodei  na ionale  aț
învă ământului  juridic  i  aceasta,  cu  atât  maiț ș
mult cu cât armonizarea dreptului european cu
al  statelor  membre  ale  Uniunii  tinde  să  se

27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 A  se  vedea J.  F.  Gerkens,  Droit  privé  comparé,
Bruxelles,  Larcier,  2007.  apud Safia Bouabdallah,  loc.
cit.,  p.  794;  A  se  vedea i  ș I.  Moroianu  Zlătescu,
Codification in the field of human rights, in Codification
in international perspective, Springer, New York, 2014, p.
355 i urm. ș
30 A se vedea Safia Bouabdallah, loc. cit., p. 795.

consolideze.  De  exemplu,  interpretarea  legii
na ionale se face din ce în ce mai mult la nivelulț
standardelor  europene i  pare  chiar  să  devină,ș
într-un  anumit  mod,  o  operă  jurispruden ialăț
comună  datorită  procesului  de  „dialog  dintre
judecători”  ini iat  de  numeroase  jurisdic iiț ț
supreme  i  cur i  constitu ionale  din  stateleș ț ț
europene31.

La  finalizarea  studiilor  universitare,
proaspătul jurist trebuie să aibă atât o pregătire
foarte bună în dreptul na ional cât i cuno tin eț ș ș ț
importante  de  drept  comparat  i  de  dreptș
european.

Constatăm  că  evolu ia  învă ământuluiț ț
universitar  juridic  sub egida Uniunii  Europene
este  vizibilă  chiar  dacă  în  domeniul  educa ieiț
competen ele  Uniunii  Europene  sunt  încăț
limitate. Evident, trebuie men ionată Declara iaț ț
de  la  Bolonia  privind  spa iul  european  pentruț
învă ământul  superior,  semnată  de  mini triiț ș
educa iei  din mai multe state europene, printreț
care i România, la 19 iunie 1999. Importan a saș ț
este  dată  de  tendin a  unificării  diplomelor,  deț
cadrul european de certificare, de programele de
schimb de studen i la nivelul Uniunii Europene,ț
de  crearea  unor  institu ii  specializate  înț
formarea în dreptul european cum ar fi Institutul
European de la Floren a, Colegiul European deț
la  Bruges  .a.,  de  schimburile  de  studen i,  deș ț
profesori  dintre  universită ile  din  diferite  stateț
europene,  de  diplome  bina ionale,  de  diplomeț
par ial în străinătate, de ini iativele destinate săț ț
faciliteze circula ia studen ilor i profesorilor.ț ț ș

Facultă ile  de  drept  au,  în  general,  înț
programa lor atât cursuri de drept comparat, de
drept  european  cât  i  de  drept  interna ional,ș ț
desigur, atât în programa universitară, cât i înș
cadrul studiilor speciale de masterat. 

A a cum se arătăș  în doctrină32, există, evident
i  proiecte  universitare  privind  învă ământulș ț

transsistemic dar acestea sunt foarte costisitoare
i nu de pu ine ori facultă ile au renun at la eleș ț ț ț

sau au cerut concursul financiar al unor institu iiț
europene sau interna ionale.ț

În literatura juridică33 se eviden iază faptul căț
învă ământul  transsistemic  reprezintă  „rupturaț
desna ionalizării  învă ământului  juridic”,ț ț
profesorii  mergând  spre  abandonarea

31 A se vedea  Le dialogue des juges,  Actes du colloque
organisé le 28 avril 2006 á l’Université libre de Bruxelles,
Bruylant, Bruxelles, 2007. 
32 A se vedea Safia Bouabdallah, loc. cit., 795.
33 Ibidem

10 DREPTURILE OMULUI



perspectivei  na ionale  eficace  pentru  un  dreptț
care reprezintă „expresia voin ei generale a uneiț
na iuni” dar care este „inadaptat metamorfozelorț
contemporane”.  A a  cum  se  sus ine  adeseaș ț 34

aceasta  înseamnă pentru profesorii  de drept să
extragă  din  dreptul  na ional  particularită ile,ț ț
pentru  a  pune  la  dispozi ia  studen ilor  oț ț
prezentare sub forma unor „probleme generale
i  abstracte,  deconectate  de  solu iile  propriiș ț

dreptului pozitiv”.
„Ne aflăm în fa a unei adevărate schimbări aț

paradigmei”, cum constata Safia Bouabdallah, iș
aceasta cu atât mai mult cu cât acest învă ământț
transsistemic  trebuie să constituie  formarea  de
bază a studen ilor în drept, ace tia urmând să seț ș
specializeze  abia  după  aceea  în  dreptul  lor
na ionalț 35.

Studentul  nu  mai  este  marcat,  în  aceste
condi ii, atât de evident, de modul de gândire alț
sistemului  său  na ional  de  drept,  dar  va  aveaț
voca ia de a gândi la nivel macrocosmicț 36.

A a cum se arată în doctrinăș 37,  acest  sistem
î i  are  originea  în  Statele  Unite  ale  Americiiș
unde există o jurisdic ie federală, i unde fiecareț ș
dintre  cele  50  de  state  are  un  sistem  juridic
independent i suveran. De asemenea, districtulș
Columbia,  de i face parte  din sistemul federalș
dispune  de  putere  judiciară  i  barou  propriu.ș
Fiecare  stat  controlează,  în  aceste  condi ii,ț
intrarea în corpul juri tilor a oricărei persoane iș ș
prin  aceasta  de ine  controlul  direct  asupraț
învă ământului  juridic  din  statul  respectiv.ț
Desigur,  aceasta  în  măsura  în  care  scopul
învă ământului  juridic  constă  în  pregătireaț
absolven ilor  pentru a  practica dreptul  pe planț
local.  Fac  excep ie  unele  state  cum  ar  fiț
California i New York unde există un controlș
indirect  substan ial  asupra  educa iei  juridiceț ț
na ionale  pentru  că  există  o  pia ă  mare  aț ț
locurilor de muncă în domeniul dreptului i vinș
juri ti  i  din  alte  state  să  practice  aiciș ș 38 i  auș
decis să introducă, acum mai bine de 20 de ani,
cursuri  specifice  învă ământului  transsistemic.ț
Învă ământul  juridic  american  reflectă  atâtț

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 A se vedea, Frank K. Upham, The internationalization
of Legal Education: National Report for the United States
of  America  for  the  XIX en  Comparative  Law Congres,
Viena, 2014 in the American Journal of Comparative Law
vol. 62, p. 97 i urm. ș
38 Ibidem.

faptul  că  facultă ile  de  drept  asigură  educa iaț ț
viitorilor lideri politici i a viitorilor birocra i câtș ț
i acela că o mare parte din studen i au ambi iiș ț ț

politice. Nu există a a zise „ coli de gândire” înș ș
privin a felului în care diverse state americaneț
să  admită  juri ti,  de  exemplu  avoca i,  cuș ț
pregătire în afara Statelor Unite, care să practice
profesia în SUA. Chiar autorită ile baroului dinț
statul  New  York  au  limitat  accesul  avoca ilorț
forma i  în  străinătate  impunându-le  unț
reziden iat  prealabil  în  cadrul  unui  programț
special sau impunându-le să urmeze cursuri de
common-law. Dar, aten ia dreptului străin existăț
i ea se pliază după moda i tendin ele care seș ș ț

fac  sim ite  în  diferite  domenii,  cum  ar  fiț
comer ul exterior. De exemplu dreptul japonezț
era la ordinea zilei acum treizeci de ani, acum
este  cel  chinezesc,  mâine  va  putea  fi  cel
brazilian,  ceea  ce  deschide  noi  parteneriate  în
func ie de interesul existent cu statele de origineț
ale dreptului respectiv, chiar dacă în exemplele
date  de  noi  dreptul  din  aceste  ări  apar ineț ț
sistemului  de  drept  romano-germanic39.  Din
exemplul dat rezultă că unele domenii sunt mai
globale  decât  altele.  Două  exemple  sunt
sugestive  cel  al  finan elor  i  cel  al  drepturilorț ș
omului.  Un  altul,  care  în  parte,  ine  i  deț ș
drepturile omului este dreptul familiei.  datorită
globalizării popula ieiț 40.

Drepturile omului în mod deosebit reprezintă
un domeniu „interna ional” în SUA. Întrț -adevăr,
termenul „drepturile omului” este rareori utilizat
pentru  a  face  trimitere  la  probleme  interne  în
cadrul  învă ământului  juridic  american  sau,  înț
sens  i  mai  general,  în  cadrul  discursuluiș
american.  SUA  poartă  drapelul  drepturilor
omului într-un mod aparte în alte ări. O dovadăț
este  cu  programul  de  burse  Democra ie,ț
Drepturile  Omului  i  Muncă  din  cadrulș
Departamentului de Stat; sau în plan privat, cu
miile de proiecte ale unor funda ii de protejare aț
drepturilor omului în alte ări a a cum au fost,ț ș
printre  primele  de  acest  gen,  Programele
Funda iei  Ford  privind  statul  de  drept;  i  deț ș
asemenea prin programe ale facultă ilor de dreptț
a a cum este Programul de Drepturile Omului alș
Facultă ii  de  Drept  Harvard  i  „bra ul  său  înț ș ț
practică”, Clinica Drepturilor Omului41.

39 Ibidem.
40  Ibidem.
41 Ibidem.

DREPTURILE OMULUI 11



Există de asemenea, facultă i de drept care auț
introdus mai multe cursuri cu elemente de drept
interna ional  i/sau  de  drept  comparat.  Unț ș
exemplu este cursul de drept transna ional de laț
University  of  Michigan  Law  School42 care  a
introdus  i  un  program  de  studii  al  dreptuluiș
japonez.

În literatura de specialitate s-a arătat că, de iș
nu este o practică uzuală,  acordarea de licen ăț
cu  dublă  specializare  reprezintă  o  realitate.
Astfel,  Facultatea  de  Drept  Columbia  pune  la
dispozi ie  mai  multe  programe  cu  dublăț
specializare  împreună  cu  institu ii  europene.ț
Două dintre acestea sunt programe de patru ani
cu Université  Paris  I  Panthéon-Sorbonne i cuș
Universitatea  din  Londra.  Celelalte  posibilită iț
oferite  de  Columbia  sunt  programe  cu  dublă
specializare  Juris  Doctor  (JD)43/Master  of
Laws(LLM)44 cu institu ii britanice, franceze iț ș
germane  care  nu  dau  posibilitatea  intrării  în
baroul  străin.  Majoritatea  unor  astfel  de
programe se desfă oară în Europa dar numărulș
celor  care se desfă oară în alte  păr i  ale lumiiș ț
este în cre tere. De exemplu, Universitatea dinș
New York oferă programe cu dublă specializare
JD/JD i respectiv LLM/LLM sau Bachelor ofș
Laws  (LLB)45/JD  cu  Universitatea  din
Melbourne  i  cu  Universitatea  Na ională  dinș ț
Singapore46.

Pentru că am men ionat mai înainte, că acumț
treizeci  de  ani  s-a  introdus  în  învă ământulț
superior  studiul  sistemului  de  drept  japonez,
trebuie să arătăm că în ceea ce prive te predareaș
de  cursuri  de  drept  în  altă  limbă  decât  cea  a
jurisdic iei, de exemplu în limba japoneză, acestț
lucru nu este ceva obi nuit dar se mai întâlne te.ș ș
Astfel,  facultă ile  de  drept  de  la  universită ileț ț
Boston  College,  Harvard,  Michigan  i  Newș
York  University  au  pus  din  când  în  când  la
dispozi ia  studen ilor  cursuri  de  cercetare  iț ț ș
traduceri  care  necesitau  cuno tin e  de  limbaș ț
japoneză47.

Raportorul  american  la  Congresul  de Drept
Comparat  de  la  Viena,  Frank  K.  Upham,
sus inea  că  dacă  pentru  mul i  globalizareaț ț
înseamnă  acceptarea  unor  adaptări  dureroase,
renun area la vechi filosofii i la vechi institu ii,ț ș ț

42 Ibidem, p. 113.
43 Diplomă de Doctor în drept.
44 Diplomă de Master în drept.
45 Diplomă de absolvent al Facultă ii de Drept.ț
46 Ibidem.
47 Ibidem.

renun area sau reconsiderarea unor concepte caț
rasă,  castă,  provenien ă  socială  etc.,  în  cadrulț
profesioni tilor  în drept americani,  dimpotrivă,ș
termenul  avea  o  conota ie  pozitivă,  cel  pu inț ț
până  nu  de  mult.  Pentru  că,  într-adevăr,
globalizarea a deschis oportunită i interna ionaleț ț
unei profesii din punct de vedere istoric limitate,
în  mare  parte,  la  o  practică  americană.  El
consideră că învă ământului  juridic  american  iț
se pot aduce critici majore care constau în costul
i  modul  în  care  sunt  predate  deprinderileș

dobândite  prin  practică.  Acestea  pot  avea  un
impact negativ indirect asupra interna ionalizăriiț
programei de învă ământ, mai ales în condi iileț ț
în  care  un  număr  semnificativ  de  facultă i  deț
drept adoptă programe de învă ământ de doi ani.ț
În afară de aceasta, nu prea se poate aduce vreo
critică interna ionalizării în sine. Este de luat înț
considerare remarca raportorului american care
afirmă  că  în  ce  prive te  „americanizarea”ș
Statelor  Unite,  este prea târziu să se mai  facă
ceva în această privin ă în ară i, a a cum amț ț ș ș
arătat, avoca ii americani salută i chiar încearcăț ș
să înlesnească „americanizarea” altor jurisdic ii,ț
mai  ales  în  domeniul  drepturilor  omului.
Evident,  era  de  a teptat  interesul  autoruluiș
pentru  interna ionalizarea  învă ământuluiț ț
juridic.  Acesta  se  pronun ă  în  favoareaț
interna ionalizării  ca politică de adoptat pentruț
propria  sa  facultate  i  pentru  învă ământulș ț
juridic  american  în  general,  din  mai  multe
motive, inclusiv acela că ea va produce avoca iț
i  cetă eni  mai  bine instrui i  i  mai  sofistica i,ș ț ț ș ț

dar i practicieni mai buniș 48.
Un alt exemplu îl constituie Canada care, cu

zece provincii i trei teritorii fără autoguvernare,ș
unde se aplică sistemul na ional a avut, totu i, oț ș
experien ă  reu ită  la  Facultatea  de  Drept  aț ș
Universită ii  McGill  din  Montreal.  Aiciț
func ionează  cu  succes  de  mai  bine  de  unț
deceniu  învă ământ  superior  juridicț
transistemic49. Întrucât în Canada este un drept
mixt, unele provincii au norme de common-law,
iar dreptul  din Quebec face parte din sistemul
romano-germanic.  Bilingvismul  i  bijuridismulș
au  favorizat  crearea  din  1999  a  „programului
McGill”,  în  care  studen ii  se  confruntă  cuț
bijurisdismul50,  dreptul  civil  i  common-lawș
fiind  abordate  în  egală  măsură,  comparativ  iș

48 Ibidem.
49 A se vedea Safia Bouabdallah, loc. cit., p. 801.
50 Ibidem, p. 804.
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critic, în final studen ii să poată să se mi te u orț ș ș
dintr-un sistem de gândire juridică în altul, chiar
dacă nu sunt atât de apropriate între ele51 .

În  Europa,  a a  cum  se  arată  în  doctrină,ș
Olanda,  stat  al  cărui  drept  face  parte  din
sistemul de drept romano-germanic, a fost prima
care a introdus învă ământul universitar juridicț
transsistemic  la  Facultatea  de  Drept  European
(European  Law  School)  de  la  Maastricht,  în
anul  2006,  introducând  studiile  universitare
transsistemice,  apoi  pe  parcurs  introducând  iș
masterate  de  studii  europene.  Din  2013
Universitatea din Tilburg a procedat în acela iș
mod introducând studii universitare de licen ă înț
„Drept  global”.  De  asemenea,  Facultă ile  dinț
Leida,  Utrecht,  Amsterdam  au  introdus  de
asemenea cursuri de drept european52.

Astfel,  la  nivelul  Facultă ii  de  Drept  dinț
Luxemburg s-a  analizat  modul  în care  aceasta
trebuie  să- i  adapteze  în  epoca  globalizăriiș
programa  universitară.  S-a  ajuns  în  aceste
condi ii la concluzia că se impune ca regulă unț
învă ământ  transsistemic,  iar  ca  excep ieț ț
învă ământul na ional clasic.ț ț

O axă prioritară  a sistemului  de pregătire  a
viitorilor  juri ti  trebuie  să  fie  reprezentată  deș
„forma ia  judiciară  europeană”,  în  legătură  cuț
care  asistăm  în  prezent  la  emergen a  uneiț
adevărate strategii unional-europene53.

În aceste condi ii studen ii trebuie să înve e săț ț ț
analizeze i să combine texte de lege, doctrină,ș
jurispruden ă aplicabile unor situa ii de faptț ț 54.

Cunoa terea legii străine este esen ială pentruș ț
studen i,  ea reprezintă  o premisă necesară atâtț
pentru o mai bună în elegere a propriului sistem ț

51 Ibidem.
52 A se vedea Safia Bouabdallah, loc. cit., p. 805-809.
53 A se  vedea  G.  Payan,  Émergence  d’une  strategie
européenne en matiére de formation judiciare, în „Revue
trimestrielle  de  droit  européen”,  janvier-mars  2014,  p.
39-71,  apud Mircea  Du uț ,  Dreptul:  între  ipostaze
teoretice  i  avatarurile  mondializăriiș ,  Ed.  Universul
Juridic, Bucure ti, 2014, p. 222. ș
54 A se vedea Safia Bouabdallah, loc. cit., p. 809 i urm.ș

de drept,  a perfec ionării  lui,  premisă necesarăț
dar nu i suficientă, deoarece simpla cunoa tereș ș
a unei legisla ii străine, neînso ită de un studiuț ț
comparativ cu propria legisla ie nu poate duce laț
rezultate  însemnate.  Diversitatea  sistemelor
juridice existente  în lume este considerabilă  iș
de aceea este esen ial. „să compari numai ceeaț
ce  este  comparabil”,  a a  cum  s-a  precizat  înș
doctrină55.  „Nu  îi  este  permis  unei  culturi  cu
voca ie  la  universalitate,  cum  astfel  este  ceaț
românească,  să  ignore  înfă i area  juridică  aț ș
lumii, să se priveze de orizonturi vaste pe care
le deschide,  alături  de studiul modului  în care
trăiesc,  produc,  creează  i  gândesc  popoarele,ș
cunoa terea valorilor juridice fundamentale  aleș
acestora”56.

Învă ământul  superior  juridic  actualț
presupune ca înse i cadrele didactice să aibă oș
pregătire juridică transsistemică. Desigur, pentru
a fi tot timpul la curent cu evolu ia legisla iei,ț ț
doctrinei,  jurispruden ei,  acestora  le  suntț
necesare  cuno tin e  în  domeniul  limbilorș ț
străine,  cel  pu in  a  limbilor  de  circula ieț ț
interna ională  sau  măcar  europeană.  Deț
asemenea,  se  impune  o  strânsă  legătură  între
facultă ile de drept i institu iile na ionale pentruț ș ț ț
drepturile omului, institu iile i agen iile Uniuniiț ș ț
Europene,  Consiliul  Europei  i  ONU,ș
cooperarea  acestora  fiind  deosebit  de  utilă  în
pregătirea viitorilor juri ti, o dovadă fiind chiarș
evolu ia  cercetărilor  tiin ifice i a modului deț ș ț ș
predare  a  disciplinei  „protec ia  juridică  aț
drepturilor  omului”  i  introducerea  unei  noiș
discipline  a  „dreptului  comparat  al  drepturilor
omului”.

55 A  se  vedea  V.  D.  Zlătescu,  Geografie  juridică
contemporană. Introducere în teoria marilor sisteme de
drept, Editura tiin ifică i Enciclopedică, 1981, p. 13.Ș ț ș
56 Ibidem.
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