
Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 2. Issue 2/2013 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Prof. univ. dr. Elena PEVTSOVA 

 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

 

Funcţiile conştientizării juridice a copiilor și tinerilor 
 

Prof.univ.dr. Elena PEVTSOVA, Doctor în Drept, 

Pro-rector pentru Cercetare, Universitatea Rusă de Cooperare, 

Mytishchi, Regiunea Moscova, Rusia 

pevtsova@bk.ru 

 

 

Rezumat: Acest articol investighează justiția copiilor și tinerilor din zilele noastre, scopul, structura și funcțiile 

acestui tip de justiţie. Autorul analizează, din punct de vedere constructiv, interpretarea existentă a termenului „funcțiile 

justiției”, tipurile de funcții și ierarhia lor pe nivele. Descriind sensul normativ al justiției copiilor și tinerilor, autorul 

identifică baza psihologică și condițiile eficiente pentru formarea culturii juridie la nivelul societății. Acest articol 

reprezintă abordarea autorului, la înțelegerea componentelor structurale ale conștiinței juridice a copiilor și tinerilor. 

Sunt scoase în evidenţă părțile logico - normative, emoțional - imaginative și voinţa puternică a justiției. În opoziţie cu 

abordarea descriptivă a justiției, este cea bazată pe înțelegere, care a existat în mod tradițional în jurisprudență. Autorul 

demonstrează că o abordare constructivă față de justiția formativă, permite măsurarea, evaluarea și utilizarea 

caracteristicilor practice, cantitative și calitative, ale justiției. Aceasta influențează procesele de management ale 

justiției, fapt care determină creşterea nivelului de prevenire a criminalităţii sociale. 
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Introducere 

 

Acest subiect, al conștientizării legale a copiilor şi tinerilor, este foarte important, datorită necesităţii 

creşterii nivelului culturii juridice ale diferitelor societăţi statale. Conștientizarea legală este o parte integrantă 

a culturii juridice, şi, prin urmare, un element important în determinarea calităţii şi nivelului culturii juridice.  

Știința a avut o abordare tradiţional descriptivă, pentru înţelegerea conştiinţei juridice a generaţiei mai 

tinere, până în zilele noastre, ceea ce nu a permis măsurarea calităţii performanţelor sale.  

Izolarea de către autor a altor structuri ale Justiţiei şi a funcţiilor de conştiinţă juridică, permite 

dezvoltarea şi implementarea unui set de măsuri în stat, care pot asigura creșterea, în mod semnificativ, a 

nivelului de conştientizare legală şi de cultură juridică a copiilor și tinerilor, cei cărora le aparţine de fapt 

viitorul.  

Funcţiile joacă un rol important în înţelegerea conștiinţei juridice, de către această categorie de 

populaţie. Aşa cum se remarcă, în mod corect, în literatura de specialitate, „justiţia și-ar fi pierdut orice 

semnificaţie fără funcţii” [1]. 

 

1. Funcțiile și structura justiției 

 

Funcţiile şi structura formează o pereche, care constituie punctele interdependente ale conștientizării 

juridice a tinerilor, la modul general şi individual. Structura reprezintă modul de organizare, relativ stabil, a 

relaţiilor interne, a ideilor juridice, a opiniilor, a evaluărilor și a liniilor directoare ale întregului sistem de 

conştientizare legală, pe de o parte, şi funcţiile, ca relaţii exterioare de manifestare a conștiinţei juridice a 

elevilor în societate, pe de altă parte. Cele două se prevăd reciproc. Formarea structurii conştiinţei juridice a 

tinerilor, predetermină locul acestui element în întregul sistem de conştientizare legală, şi prevede funcţiile 

sale. În acelaşi timp, influenţa funcţiei asupra structurii, în cadrul interrelaţiei dintre acestea, constă în a defini 
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caracterul dezvoltării sistemului de conştientizare juridică a tinerilor. Funcţia se pare că se schimbă mult mai 

repede decât structura, care este mai conservatoare [2]. Modificări ale funcţiilor implică modificări ale 

structurii, pentru depăşirea contradicţiilor dintre noile funcţii şi structura veche. 

Caracteristica de pereche a funcţiei şi a structurii conştientizării juridice, nu este numai de importanţă 

ontologică, ci și gnoseologică, deoarece fără studierea funcţiilor conştientizării juridice, nu există nici o altă 

modalitate de a înţelege structura. În general, aşa cum acesta este subliniat în literatura de specialitate, 

„termenul de funcţie, care este aplicat la evenimente de sistem, este mai bine să fie angajat cu privire la 

elementele sale relevante şi nu la întregul sistem” [3]. Această observaţie este deosebit de importantă, în 

opinia mea, deoarece, în funcţie de conştientizarea juridică a grupului, depinde  conştientizarea juridică a 

tinerilor care îi aparţine. Unul şi acelaşi element, de exemplu cel cognitiv, poate să facă parte, simultan, din 

două sau mai multe sisteme. Acest lucru explică de ce este importantă investigarea funcţiei de conştientizare 

juridică a tinerilor.  

Trebuie avut în vedere, totuşi, că problema funcţiilor de conştientizare juridică a tinerilor, este o parte 

insuficient de dezvoltată a teoriei de conştientizare juridică. Oamenii de ştiinţă care sunt preocupaţi de 

problemă, de obicei, se limitează la o enumerare sau o scurtă descriere a funcţiilor de conştientizare juridică, în 

general. Subiectul funcţiilor de conştientizare juridică se menţine controversat, în general, şi, în special, în 

ceea ce priveşte tinerii. Nu există nici o unitate în definirea unor criterii şi clasificări ale funcţiilor de 

conştientizare juridică, ceea ce, la rândul său, determină o discrepanţă semnificativă cu privire la noţiunea şi 

numărul funcţiilor, care sunt definite de autori diferiţi [4]. Evident, acest lucru are un efect negativ asupra 

dezvoltării aspectelor referitoare la conştientizarea juridică. În acelaşi timp, aspectul funcţional al studiului 

este de o importanţă deosebită prin punerea în aplicare de metode exacte în cercetarea conştientizării juridice, 

inclusiv metode matematice [5]. 

 

2. Termenul de „funcţie” în literatura de specialitate 

 

În literatura de specialitate, termenul „funcţie” este folosit în moduri diferite, acesta incluzând 

capacitatea de a acționa şi acţiunea în sine, rolul, caracteristica, valoarea, competenţa, dependenţa de o sarcină 

sau alta, şi aşa mai departe. Dl. Afanasyev, de exemplu, tratează funcţia ca fiind „forma, modul de activitate a 

sistemului şi a componentelor sale” [6]. Fără a intra în detalii, trebuie să observăm că în literatura juridică, 

funcţia de conştientizare juridică este considerată proprietatea sa, caracteristică, dacă este utilizat pentru a 

atinge un anumit scop. Suntem de acord cu K. T. Belsky, cu privire la afirmația conform căreia „funcţiile de 

conştientizare juridică sunt folositoare anumitor domenii şi modalităţi de îndeplinire a misiunii şi rolului său 

social, căilor inerente de influenţare a relaţiilor publice”.  

Funcţionarea conştientizării juridice a tineretului şcolar, precum şi a societăţii, este strâns asociată cu 

anumite obiective. Faptul că obiectivele grupurilor socio - demografice din societate au un caracter obiectiv, 

din cauza unor criterii ca diviziunea socială a muncii, sex şi vârstă, nu înseamnă negarea obiectivelor 

conştiente pe care elevii le stabilesc în comportamentul lor.  

Luând în considerare provocările actuale, oamenii de ştiinţă preocupaţi de conştiinţa juridică, vorbesc 

în favoarea diferitelor funcţii a acesteia. Astfel, E. A. Lukasheva subliniază următoarele caracteristici ale 

conştiinţei juridice: gnoseologice, predictive, de reglementare şi funcţia de modelare juridică [7]. V. A. 

Shchegortsov defineşte funcţiile cognitive, ideologice şi normativ-predictive, precum şi funcţia de 

reglementare şi modelare [8]. K. T. Belsky consideră că funcţiile de bază ale conştiinţei juridice sunt: 

reflexiv-cognitive, informaţionale, de evaluare, de reglementare, educaţionale şi predictive [9]. N. A. Bura 

subliniază funcţiile juridice, de reglementare şi educaţionale, precum şi funcţiile de dezvoltare a ştiinţei 
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juridice şi de formare a conştiinţei [10]. Eu cred că fiecare dintre aceste clasificări are dreptul de a exista şi, în 

plus, de a face obiectul unei discuţii ştiinţifice.  

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, diferenţele semnificative în denumirea și descrierea 

funcţiilor, rezultă din diferențele de caracteristici utilizate pentru realizarea clasificării. Luând în considerare 

toate problemele reieşite în acest sens, apreciez că aceste contradicţii pot fi rezolvate, într-o oarecare măsură, 

prin stabilirea unor criterii de clasificare a funcţiilor de conştientizare juridico-socială, precum şi a funcţiilor 

de conştientizare juridică a elevilor în etapa de formare. În opinia mea, ar trebui să acordăm atenţie până la 

punctul în care, aspectul funcţional al gradului de conştientizare socială ajută la determinarea rezultatelor 

modificării gradului de sensibilizare a opiniei publice, în procesul de dezvoltare istorică a societăţii, şi este 

caracterizat prin două părţi: interne şi externe. 

 

3. Ierarhia funcţiilor justiţiei 

 

Există o ierarhie a funcţiilor în sistemul de conştientizare juridică a tinerilor, în conformitate cu nivelul 

lor. Fiecare funcţie corespunzătoare unui anumit nivel, corespunde elementelor structurale de conştientizare 

juridică a tinerilor. Funcţiile diferitelor niveluri sunt strâns legate între ele. Fiecare funcţie este parte a unei 

funcții mai generale. Pe parcursul dezvoltării, fiecare funcţie nou formată serveşte pentru alta, mai generală, 

mai semnificativă, care, la rândul său, serveşte alteia, și mai generală, etc., până la funcţia principală, care, în 

cazul nostru, este o funcţie de reglementare.  

În schimb, funcţia de reglementare este concretizată de următoarele funcţii, respectiv: teleologică, 

tranzitorie şi praxeologică.  

Nivelul următor este asociat cu elemente funcţionale, caracteristice diferitelor domenii de 

conştientizare juridică a tinerilor. Astfel, funcţia teleologică poate fi diferenţiată în cognitivă, evaluativă, 

comportamentală, care corespund funcţiilor logico-normative, emoţional-figurative şi principial-volitive, care 

sunt componente structurale ale conştientizării juridice a tinerilor. În cele din urmă, aceste funcţii fac posibilă 

măsurarea lor cantitativă, pentru a le determina eficacitatea.  

Caracterul de funcţie principală, al funcţiei de reglementare a conştientizării juridice a elevilor, este 

determinat de proprietăţile conștiinței, nu numai de reflectare a realităţii, dar, de asemenea, şi de orientare a 

comportamentului şi a activităţilor educaţionale. Astfel, rolul de reglementare al conştientizării juridice a 

elevilor se manifestă el însuşi în orientarea comportamentului. Pe această bază, elevii îşi reglează şi 

coordonează comportamentul lor, legat de punerea în aplicare a drepturilor specifice, inclusiv a dreptului la 

educaţie, dându-i un caracter consecvent, prin care se pot prezice rezultatele ulterioare. Pe baza funcţiei de 

reglementare a conştientizării juridice a elevilor, aceştia sunt în măsură să decidă asupra situaţiei juridice, 

privind exercitarea unei activităţi legale.  

Conştientizarea juridică a elevilor în „formularul ascuns” participă la formarea normelor sociale, în 

special a celor juridice, prin faptul că face judecăţi juridice cu privire la valori care, în condiții 

corespunzătoare, pot fi transformate în norme. De exemplu, creşterea delincvenţei juvenile, care rezultă din 

atitudinea negativă a tinerilor faţă de lege, este un semnal pentru un parlamentar, să adopte anumite măsuri 

pentru reducerea acesteia. Astfel, conştientizarea juridică a elevilor este implicată, indirect, în crearea unui 

sistem cu valoare normativă, care ajută la reglarea comportamentului membrilor societăţii, precum şi la un 

control social adecvat. O parte importantă a acestui sistem este legea. 
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4. Caracterul normativ al justiţiei 

 

Problema normativităţii conştientizării juridice este de o importanţă fundamentală, pentru înţelegerea 

conţinutului funcţiei de reglementare a conştientizării juridice a tinerilor şcolari. Literatura juridică de 

specialitate, în mod tradiţional, neagă caracterul normativ al conştientizării juridice. Aceasta pune bazele 

distincţiei care trebuie să fie făcută între conştientizarea juridică şi alte forme de conştientizare socială, precum 

şi în ceea ce priveşte legea însăşi. Negarea caracterului normativ al conştientizării juridice este, de asemenea, o 

justificare a dezacordului dintre avocaţi, având în vedere teza larg răspândită printre filosofi, de identificare a 

legii cu alte forme de conştientizare socială.  

Pentru prima dată în literatura juridică, teza cu privire la caracterul normativ al conştientizării juridice 

a fost exprimată de către I. E. Farber, care a inclus această trăsătură în definiţia sa. Mai târziu, această 

propunere a fost susținută şi dezvoltată de către alți autori. În acelaşi timp, comentarii critice au fost exprimate 

cu privire la acest punct de vedere.  

Negarea caracterului normativ al conștientizării juridice a elevilor, nu este suficient de convingătoare, 

şi nici încercările de a justifica normativitatea de drept prin eliminarea acestei calități a conştientizării juridice.  

În contrast, normativitatea de drept, chiar şi în sensul său tradiţional, ar putea fi justificată de 

normativitatea conştientizării juridice şi ar putea fi rezultat al acesteia. Normele de drept, în opinia mea, au un 

caracter normativ, nu pentru că sunt inerente, ci pentru că, fiind o expresie a conştientizării juridice, chiar dacă 

specifică, ele împrumută caracterul normativ, dându-i o forţă mult mai mare şi claritate în exprimare.  

Normativitatea conştientizării juridice este o expresie a proprietăţilor generale, inerente conştiinţei 

publice. Normativitatea conştientizării opiniei publice explică normativitatea morală, precum şi conştientizarea 

juridică şi politică. Normele de drept pot fi considerate a fi reguli, numai în legătură cu faptul că ideile şi 

opiniile juridice, așa cum sunt stabilite în legislație şi în alte acte juridice, își păstrează caracterul normativ. 

Această posibilitate devine foarte evidentă, mai ales atunci când se ia în considerare faptul că, conştientizarea 

juridică are nevoie de reglementări juridice în ceea ce priveşte drepturile şi responsabilităţile.  

Care este natura caracterului normativ al conştientizării juridice şi cum poate fi explicată? În opinia 

mea, explicaţiile nu sunt întotdeauna destul de convingătoare. Astfel, prin normativitatea conştientizării 

juridice înţelegem conştientizarea unei persoane faţă de drepturile sale legale, care corespund altor 

responsabilităţi legale, ceea ce reprezintă norma de comportament a unei persoane, ale cărei acţiuni sunt 

limitate prin anumite condiții prevăzute de lege. De asemenea, trebuie subliniat faptul că, conceptul de 

normativitate apare în gradul de conştientizare juridică, indiferent dacă îndatoririle unei persoane sunt stabilite 

în normele juridice ale dreptului formal. Desigur, această explicaţie atrage critici, deoarece normativitatea pare 

a fi o proprietate specială, înrădăcinată în conştientizare. În acelaşi timp, din punct de vedere metodologic, este 

important să subliniem că, normativitatea conştientizării juridice este, în mare parte, rezultat al reflectării 

legitimităţii existente în relaţiile sociale, manifestate în comportamentul real al oamenilor. În cele din urmă, 

normativitatea este o caracteristică universală a vieţii sociale. 

Reflectarea standardelor normative de comportament a conştientizării juridice este tipică, nu numai 

pentru perioada de apariţie a legii, ca fenomen social, dar, de asemenea, pentru toate etapele de dezvoltare a 

societăţii, inclusiv a societăţii contemporane. Acest proces este deosebit de evident în toate domeniile relaţiilor 

publice, ca rezultat al progresului ştiinţific şi tehnic, şi necesită mediere juridică datorită importanţei lor.  

Din cele menţionate mai sus, conştientizarea juridică nu poate fi redusă la o simplă copie a modului în 

care oamenii se comportă în fapt, deşi aceasta reflectă comportamentul practic al oamenilor. În contrast, numai 

cunoaşterea legilor relaţiilor social-normative poate exprima nevoile, în ceea ce priveşte drepturile şi 

responsabilităţile, precum şi evaluarea comportamentului oamenilor în ceea ce priveşte conformarea la 

prevederile legii.  
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Normativitatea conştientizării juridice, în general, şi cea a elevilor, în special, are temei psihologic. În 

opinia mea, acesta ar putea fi poziţia juridică a unui individ. În ştiinţă, inclusiv în criminologie, postura este 

considerată starea unui individ, caracterizată prin disponibilitatea sa către anumite activităţi. Două condiţii sunt 

necesare pentru această stare: nevoia reală a unei persoane şi situaţia împlinirii sale. Este uşor să observăm 

unele elemente comune, între mecanismele apariţiei şi implementării sistemelor şi structurii normelor legale. 

Mai întâi de toate, atât cadrul juridic, cât şi punerea în aplicare a reglementărilor legale, sunt legate de nevoile 

specifice ale unui individ. În plus, satisfacerea nevoilor individuale poate fi prevăzută de ipoteza unei norme 

juridice. Şi, în sfârşit, punerea în aplicare a cadrului juridic poate fi considerată ca o dispoziție a normei 

juridice. În ceea ce priveşte cadrul juridic, acesta poate fi acceptat ca element esenţial al normativității 

conştientizării juridice. Această proprietate a cadrului juridic, ar putea fi chiar şi mai profund dezvăluită, în 

lumina unui al treilea set de factori, constând în aceea că fixarea acestuia se realizează prin repetiţia multiplă a 

experienţei sau printr-o mare valoare personală a experienţei. Ambele condiţii sunt tipice pentru conduita 

legală a tinerilor în şcoală. Ca urmare a fixării puternice a cadrului juridic, “acesta va fi întotdeauna 

reprezentat în minte cu un anumit conţinut, care apare pe baza setării. În cazul în care, mai târziu, setarea 

este actualizată din nou, vom observa că acelaşi conţinut apare în minte” [11]. Recunoaşterea ideilor 

normative de drept şi justiţie, egalitatea în drepturi şi obligaţii a altor persoane, nu dă motive pentru 

identificarea acestora cu normele de drept. Printre acestea sunt numai acele idei normative, care sunt 

recunoscute şi exprimate de către stat, furnizate prin sprijinul şi protecţia sa, până la aplicarea lor prin 

constrângere. S-ar putea afirma chiar că legea, într-o anumită măsură, este o normativitate a conştientizării 

juridice, care şi-a găsit recunoaşterea şi confirmarea publică. Contradicţiile dintre legi sunt dovezi ale nevoii 

de activitate conştientă, în legătură cu schimbarea din viaţa oamenilor, cu aducerea legislaţiei în concordanţă 

cu nevoile de dezvoltare socială, care se reflectă deja în conştiinţa juridică. O altă alternativă posibilă implică 

îmbunătăţirea culturii juridice, de acea parte a populaţiei care, încă, nu este conştientă de necesitatea urgentă a 

transformărilor legislative sau nu le înţeleg pe deplin.  

Recunoaşterea caracterului normativ al conştientizării juridice a elevilor, presupune un răspuns la 

întrebarea legată de importanța reglementărilor asupra impactului comportamentului. Autorii care neagă 

caracterul normativ al conştientizării juridice, cu toate acestea, sunt obligaţi să recunoască importanţa sa 

pentru reglarea comportamentului. Evident, - în acest sens I. F. Ryabko declara, - „formele ideologice şi 

psihologice ale conştientizării juridice afectează, în mod semnificativ, comportamentul oamenilor; dar nu este 

recomandabil de a pune un semn de identitate între această influenţă şi vigoarea reglementărilor normelor 

juridice, deoarece, conştient sau nu, în mod involuntar, ele antrenează justificarea încălcării legii, din 

perspectiva personalității psihice a individului” [12]. Desigur, reglementarea juridică este de mare importanţă. 

Dar această recunoaştere nu elimină problema influenţei mecanismului diferitelor forme de conştientizare 

juridică (ideologică şi psihologică) asupra comportamentului oamenilor. Ideea caracterului normativ al 

conştientizării juridice, contribuie la anumite progrese în studiul aceastei probleme. Prin urmare, este greu să 

nu fii de acord cu E. A. Lukasheva, care constată că influenţa oricărei forme de conştientizare, şi anume 

influenţa asupra comportamentului oamenilor, este o formă de reglementare a activităţilor lor sociale [13]. 

 

Concluzii 

 

Pentru a rezuma, trebuie să spunem că, conştientizarea juridică a tinerilor în şcoli, ar trebui privită mai 

degrabă din perspectiva abordării constructive, decât a celei descriptive. Acest lucru face posibil să se 

construiască o imagine solidă, a statutului elementelor structurale ale justiţiei, pe baza rezultatelor 

investigaţiilor sociologice, pentru a descoperi neajunsurile şi, ceea ce este mai important, pentru a preveni 

apariţia şi dezvoltarea lor.  
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Există o diferenţiere clară a componentelor logico-normative, emoţional-figurative şi practic-volitive, 

în structura conştientizării juridice a elevilor. Ele formează domeniul de orientare al unui individ. În afară de 

aceasta, ar trebui să evidenţiem sfera de motive şi de experienţe.  

Conştientizarea juridică a elevilor exercită mai multe funcţii, dintre care funcţia de reglementare este 

considerată cea mai importantă, aceasta definind comportamentul lor. Aşa cum am arătat, funcţia de 

reglementare nu poate fi separată de celelalte funcţii, teleologică, praxeologică sau de tranziţie, în care este 

specificată. Funcţia teleologică, adică funcţia scop, este asociată cu stabilirea obiectivelor comportamentului 

individual. Funcţia de tranziţie oferă mişcare comportamentului individual (aceasta este determinată de 

motivele elevilor). Funcţia praxeologică (asociată cu acţiunea, cu expertiza juridică, şi nu doar cu 

comportamentul) este exprimată în atitudinea practică a minorilor față de realitatea juridică. 

Trebuie să observăm că funcţia de stabilire a țelurilor (funcţia teleologică) joacă un rol important 

pentru elevi. Această funcţie corespunde acţiunilor de orientare a conștientizării juridice a elevilor. În cadrul 

acestei funcţii pot fi identificate următoarele sub-funcţii: funcţii cognitive, comportamentale şi evaluative, care 

corespund următoarelor seturi: logico-normativ, emoţional-figurativ şi practic-volitiv.  

Funcţia cognitivă, este rezultat al reflectării vieţii reale în conştiinţa juridică a elevului, pe parcursul 

procesului său educaţional. Conştientizarea juridică a unui elev, creează o anumită imagine a realităţii juridice 

în mintea sa. Pe parcursul studiilor, elevii învaţă despre fenomenele juridice, încearcă să înţelegă ceea ce este 

interzis şi ce este încurajat prin lege, precum și care le sunt drepturile şi obligaţiile. Funcţia de tranziţie a 

conştientizării juridice, corespunde domeniului de acţiune al motivelor, în timp ce funcţia praxeologică 

formează sfera experienţei în conştiinţa juridică.  

Abordarea constructivă a conștientizării juridice a tinerilor, poate fi privită ca o combinaţie de 

evaluări, cantitative şi calitative, ale zonelor de orientare, de experienţă şi motivare a conştientizării juridice, 

împreună cu caracteristicile comportamentale în domeniul dreptului. Această abordare, în contrast cu cea 

descriptivă, permite formularea și răspunde provocării referitoare la măsurarea, evaluarea și aplicarea 

caracteristicilor şi indicatorilor cantitativi și calitativi ai gradului de conștientizare juridică.  

Pornind de la rezultatele studiului, bazat pe modele matematice generalizate, dar nu în sens îngust, 

rezultă necesitatea unei concepţii solide de conştientizare juridică a tinerilor. 
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