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DREPTATEA

Platon(4:35)

dreptatea este o virtute

relația ”dreptate” -
”drepturile 

persoanelor”

”Jur să spun 
adevărul și numai 

adevărul!”

tipuri

dreptate 
distributivă

dreptate 
corectivă

dreptate 
procesuală

TERMENI 
CHEIE: -
»dreptate/nedre
ptate;
»egalitate;
»justiție;
»normă

virtute-
definiție

lista 

virtuților

Ce se întâmplă 
dacă mint în 

instanță?
Dacă faceți declarații mincinoase în 

proces săvârșiți infracțiunea de 
sperjur, care se pedepsește cu 

închisoarea.

Dreptatea distributivă reprezintă 
corectitudinea: 
•  accesului la resurse, poziţii în societate; 
• distribuirii unor avantaje, obligaţii între 

persoane, grupuri în societate. 
Avantajele includ ceea ce poate fi distribuit 
persoanelor, grupurilor şi este considerat 
util, de dorit, de exemplu: 
• bunuri 
• recompense. 
Obligaţiile ceea ce poate fi distribuit 
persoanelor, grupurilor. Sunt considerate de 
nedorit, de exemplu: 
• pedepsele; 
• plata taxelor. 
Distribuirea corectă a avantajelor şi a 
obligaţiilor presupune identificarea 
criteriilor care pot fi luate în considerare 
pentru realizarea dreptăţii. Acestea sunt: 
• competenţele 
• meritele 
• nevoile 

persoanelor respective. 
Ele pot asemăna sau deosebi persoanele 
cărora le sunt distribuite. Astfel, într-o 
situaţie particulară, persoanele care se 
aseamănă din punctul de vedere al criteriilor 
menţionate trebuie tratate la fel, iar cele care 
se deosebesc, în mod diferit. 

(http://avocat-grosu.com/ro/echipa/96-
rom/materiale/152-dreptatea-egalitatea-si-

inegalitatea) 
 

Dreptatea procedurală presupune respectarea legilor 
şi înfăptuirea justiţiei. 
Ca respectare a legilor dreptatea presupune: 
¨  respectarea drepturilor legale ale unor persoane: 
libertatea personală, proprietatea, demnitatea umană 
¨ să i se dea fiecăruia ceea ce i se cuvine. 
În situaţia unei pedepse, trebuie: 

• să fie pedepsite persoanele dovedite ca vinovate 

• să fie stabilite pedepse potrivit gravităţii faptelor 
comise. 

 

 Dreptatea corectivă - presupune 

repararea unei nedreptăți, a unei greșeli prin 

încălcarea unor drepturi, având ca scop 

restabilirea echilibrului, afectat, prin 

executarea unor masuri reparatorii.  

Temă de discuție: Sentimentul „dreptătii” este 

măsura individuală cu care fiecare 

evaluează binele și răul social. „Justiția” este 

mecanismul colectiv prin care se asigură 

coeziunea și eficienta societății. 
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