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La culture juridique d’une collectivité renvoie à l’ensemble des valeurs, des 

représentations, des discours, des techniques et des institutions relatives au droit, 

appréhendé du point de vue multiple de sa nature, de ses sources, de sa fonc-

tion et de sa mise en œuvre. La culture juridique peut être celle d'opérateurs spé-

cialisés du droit, mais elle peut aussi recevoir l'acception plus large de conscience 

juridique populaire qui détermine la place du droit et du système juridique dans 

une société donnée.

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, cultu-

ra (din franceză culture, latină cultura) presupune: tota-

litatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire 

în procesul practicii social-istorice, precum şi a insti-

tuţiilor necesare pentru crearea şi comunicarea acestor 

valori; faptul de a poseda cunoştinţe variate în diverse 

domenii; totalitatea acestor cunoştinţe; nivel (ridicat) 

de dezvoltare intelectuală la care ajunge cineva. Om de 

cultură – persoana cu un nivel intelectual ridicat, care 

posedă cunoştinţe universale multe şi temeinice1.

Cultura exprimă nivelul atins de omenire într-o etapă 

istorică a dezvoltării societăţii2. Respectiv, cultura juri-

dică reprezintă o varietate a culturii generale, consti-

tuită din valori spirituale şi materiale proprii realităţii 

juridice.

În calitatea sa de concept, cultura juridică este defi nită 

de diferiţi autori în mod diferit, cu toate că deosebiri 

esenţiale de conţinut nu există. Majoritatea autorilor, în 

viziunea profesorului Gh. Avornic3, defi nesc cultura ju-

ridică drept o cunoaştere şi înţelegere profundă a drep-

tului (a fenomenului juridic), executare înalt-conştien-

tă a dispoziţiilor lui, cerinţă internă şi necesitatea de a-l 

înţelege. La rîndul său, domnia sa propune următoarea 

defi niţie: Cultura juridică reprezintă o varietate a cultu-

rii generale care constă în faptul de a poseda cunoştinţe 

variate în domeniul dreptului ca o totalitate de valori 

materiale şi spirituale ce se referă la realitatea juridi-

că (fenomenul juridic). Prin aceasta, cultura juridică 

include doar ceea ce este progresiv, valoros şi preţios 

în fenomenele juridice şi este înţeleasă ca un model de 

gîndire şi un standard de comportament.

O defi niţie similară atestăm şi în literatura juridică 

rusă, în care cercetătorul N. L. Granat4 susţine că cultu-

ra juridică reprezintă cunoaşterea şi înţelegerea dreptu-

lui, respectarea conştientă a prescripţiilor acestuia. Ea 

cuprinde o educaţie juridică, o conştiinţă juridică, ap-

titudini şi deprinderi de folosire a dreptului, supunerea 

necondiţionată a comportamentului uman cerinţelor 

normelor juridice. 

Într-o altă accepţiune5, cultura juridică presupune un 

sistem de elemente materiale şi spirituale care se ra-

portează la sfera de acţiune a dreptului şi se exprimă în 

conştiinţa şi condiţia oamenilor, sfera acesteia cuprin-

zînd: sistemul de norme juridice, raporturile juridice, 

conştiinţa juridică, conduita juridică licită sau ilicită.

Cultura juridică îşi găseşte expresia în cunoaşterea de 

către cetăţeni a bazelor reglementării juridice, în ne-

cesitatea transpunerii în viaţă a prevederilor normelor 

juridice, în înţelegerea de către fi ecare om a responsa-

bilităţii sociale, în intransigenţa faţă de infracţiuni şi 

combaterea lor6.

Cultura juridică defi neşte totalitatea cunoştinţelor juri-

dice, a proceselor, normelor şi posibilităţilor de a folosi 

legislaţia şi de a le respecta în practica cotidiană social-

juridică de către membrii unei societăţi7.

Cu mult mai extensiv interpretează acest concept pro-

fesorul V. V. Lazarev8, care notează că cultura juridică 

presupune: - un anumit nivel de gîndire juridică şi de 

percepere a realităţii juridice; - calitatea proceselor de 

creare a dreptului şi de realizare a lui; - forme specifi ce 

de activitate juridică (controlul constituţionalităţii legi-

lor, activitatea organelor de ocrotire a ordinii de drept 

etc.); - rezultate ale activităţii juridice materializate sub 

forma valorilor materiale şi spirituale create de oameni 

(legile, practica judiciară, sistemul legislativ etc.).

Explicaţia acestor abordări (restrictivă şi extensivă) o 

regăsim la acelaşi autor care atestă existenţa unei cul-
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turi juridice a societăţii, a grupului (colectivului) şi a 

individului9. 

Cultura juridică individuală presupune instruirea juri-

dică a individului, care include o înaltă conştiinţă ju-

ridică, posibilitatea şi deprinderea de a folosi dreptul, 

de a-şi supune comportamentul normelor juridice. În 

mod concret, putem susţine că cultura juridică a fi e-

cărui individ include10: -cunoaşterea de către acesta a 

legislaţiei în vigoare; - înţelegerea corectă, respectarea, 

îndeplinirea, aplicarea şi atitudinea intolerantă faţă de 

orice încălcare a legalităţii şi legitimităţii acesteia.

Cultura juridică de grup sau colectivă, presupune in-

teresarea membrilor grupului, ai colectivului în rezul-

tatele muncii în comun, în asigurarea unei înalte orga-

nizări şi a ordinii de drept. În sfîrşit, putem spune că o 

societate are cultură juridică dacă raporturile juridice 

în cadrul ei sunt reglementate şi garantate de stat, res-

pectate de toţi subiecţii de drept; dacă comportamentul 

social este subordonat normelor de drept, dacă actele 

normative în vigoare îşi realizează scopurile şi sarcinile 

pentru care au fost elaborate şi dacă în societate este 

recunoscută supremaţia legii11.

Astfel, cultura juridică a societăţii presupune o anu-

mită calitate a vieţii juridice a acesteia, exprimată prin 

perfecţiunea actelor juridice, a acţiunii juridice, a ac-

tivităţii de aplicare a dreptului, a conştiinţei juridice 

şi dezvoltării juridice a individului, nivelului libertăţii 

acestuia, prezenţa şi efi cienţa răspunderii reciproce 

între cetăţean şi stat, momente ce infl uenţează pozitiv 

dezvoltarea socială şi menţin însăşi condiţiile de exis-

tenţă a societăţii12.

Ca nivel de dezvoltare specifi că a individului, cultu-

ra juridică se exprimă mai întîi de toate în nivelul de 

pregătire al acestuia de a percepe ideile juridice şi le-

gile progresive şi civilizate, în capacitatea şi abilitatea 

acestuia de a se folosi de drept, precum şi în evaluarea 

propriilor cunoştinţe juridice. În acelaşi timp, cultura 

juridică presupune un anumit nivel de activitate creati-

vă a individului, în procesul căreia sunt căpătate şi dez-

voltate cunoştinţele juridice, sunt formate aptitudini şi 

deprinderi de utilizare a acestora13. 

Referindu-ne nemijlocit la conştiinţa juridică ca ele-

ment al culturii juridice, vom concretiza iniţial că 

cuvîntul conştiinţă este explicat în dicţionare ca fi ind 

forma cea mai înaltă de refl ectare a realităţii, proprie 

omului, produs al creierului uman, apărută pe baza 

procesului muncii, a vieţii în societate şi caracteriza-

tă prin prezenţa limbajului şi a gîndirii, prin aceea că 

omul îşi dă seama de relaţiile sale cu lumea înconjură-

toare şi acţionează asupra acesteia în conformitate cu 

anumite scopuri stabilite. 

Conştiinţa juridică este un fenomen social şi psihologic 

cu o structură complexă, care cuprinde elemente de na-

tură raţională, efectivă şi volitivă. Numai dacă privim în 

complexitatea lor acestei trei elemente putem înţelege 
rolul social al conştiinţei juridice. În baza acestor mo-
mente, dl Gh. Avornic formulează următoarea defi niţie: 
prin conştiinţă juridică se înţelege o parte componentă 
a conştiinţei sociale, apărută în procesul de elaborare şi 
realizare a dreptului în societate, vizînd un ansamblu 
de reprezentări, idei, concepţii, tradiţii, emoţii, retrăiri, 
iluzii şi, în special, cunoştinţe cu privire la drept ca fe-
nomen social14.

În viziunea altor autori, conştiinţa juridică este privită 
a fi : - o sferă a conştiinţei care refl ectă realitatea juri-
dică sub formă de cunoştinţe juridice şi atitudine faţă 
de drept şi practica realizării acestuia, de directive soci-
al-juridice şi orientări de valoare ce reglează activitatea 
oamenilor în diferite situaţii juridice15; - un sistem de 
sentimente, emoţii, viziuni, aprecieri, reprezentări juri-
dice care exprimă atitudinea cetăţenilor faţă de dreptul 
în vigoare, de practica juridică, drepturile, libertăţile şi 
obligaţiile cetăţenilor şi faţă de alte fenomene juridice 
dorite16; - totalitatea unor idei, concepţii, reprezentări 
cu privire la drept şi la raporturile juridice17. 

Conştiinţa juridică poate fi  exprimată printr-o stare 
spirituală ce conţine viziuni sociale, economice, po-
litice, combinate cu cele de drept, adecvate nivelului 
de dezvoltare a societăţii umane privind dezvoltarea 
dreptului, perfectarea şi adoptarea actelor juridice, dez-
voltarea umană, protejarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului din diferite grupuri sociale, 
nivelul de garantare a acestora de către stat şi societatea 
civilă18.

În ceea ce priveşte tipologia conştiinţei juridice, în stu-
diile de specialitate atestăm două clasifi cări19:

– în funcţie de subiecţi, conştiinţa poate fi  individuală, 
colectivă (sau de grup) şi socială (la nivel de societa-
te).

– în funcţie de profunzimea refl ectării realităţii juridi-
ce, de obicei sunt atestate trei niveluri ale conştiinţei 
juridice: obişnuită (empirică), ştiinţifi că (teoretică) şi 
profesională.

Conştiinţa empirică se formează în mod stihiinic, sub 
infl uenţa unor condiţii concrete de viaţă, a experienţei 
personale şi a învăţării juridice, fi ind caracteristică ma-
jorităţii populaţiei.

Conştiinţa teoretică (ştiinţifi că), spre deosebire de cea 
obişnuită, se formează în baza unor generalizări, cu-
noştinţe şi legităţi juridice profunde şi complexe şi a 
unor cercetări ştiinţifi ce ale realităţii social-juridice. 
Anume conştiinţa ştiinţifi că trebuie să servească sursă 
primară a activităţii normative şi bază a perfecţionării 
practicii judiciare.

Conştiinţa profesională este conştiinţa juridică a jurişti-

lor. Esenţa şi particularităţile conştiinţei juridice a aces-
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tora se concretizează în conţinutul ideologiei juridice şi 

a psihologiei juridice, în sistemul cunoştinţelor, repre-

zentărilor juridice proprii sferei profesionale date.

După cum susţine dl profesor Gh. Avornic20 , conştiin-

ţa juridică profesională are o însemnătate deosebită atît 

teoretică, cît şi practică. Tocmai această calitate specifi -

că a conştiinţei profesionale a juriştilor face să existe o 

strînsă legătură între teorie şi practică pentru a asigura 

efi cacitatea infl uenţei dreptului în reglementarea relaţi-

ilor sociale. Tot în procesul acestei activităţi profesiona-

le sunt formate anumite deprinderi, obiceiuri, tradiţii 

şi chiar o gîndire juridică, care mai apoi contribuie la 

formarea doctrinei juridice.

Referindu-ne la structura conştiinţei juridice, notăm 

că, sub aspect gnoseologic, aceasta este formată din 

două niveluri de refl ectare a realităţii juridice: psiholo-

gia juridică şi ideologia juridică.

Psihologia juridică, care apare sub infl uenţa nemijloci-

tă a realităţii juridice, se dovedeşte a fi  o primă treaptă 

empirică a conştiinţei juridice. Anume de la acest nivel 

se iniţiază conştientizarea realităţii juridice, se ia cu-

noştinţă de ea.

Spre deosebire de psihologia juridică, ideologia juridică 

este un nivel mai înalt al conştiinţei juridice, un nivel 

teoretico-ştiinţifi c, conceptual, care presupune o înţe-

legere mai profundă de către indivizi a fenomenelor ju-

ridice din viaţa socială. În sfera ideologică a conştiinţei 

juridice, în baza materiei emoţional-sentimentale că-

pătate are loc formarea defi nitivă a ideilor şi reprezen-

tărilor despre realitatea juridică, care au o importanţă 

covîrşitoare în formarea voinţei indivizilor21.

Ea se formează sub infl uenţa nemijlocită a politicii sta-

tului. La elaborarea ideologiei juridice participă jurişti, 

politologi, economişti, care iau în consideraţie condiţii-

le concret-istorice ale vieţii sociale, repartizarea puterii, 

nivelul conştiinţei sociale, psihologia socială, voinţa şi 

interesele majorităţii şi minorităţii etc. Ideile ştiinţifi ce 

şi concepţiile ideologice promovate la nivelul întregii 

societăţi infl uenţează asupra procesului de elaborare şi 

de realizare a dreptului. Ca exemple de acte normative 

cu conţinut ideologic pronunţat pot servi Constituţia 

SUA, Declaraţia franceză a Drepturilor Omului şi Cetă-

ţeanului din 1789, care constituie şi în prezent un fun-

dament ideologic al democraţiilor şi al sistemelor de 

drept din ţările occidentale22.

Privită în ansamblu, ideologia juridică conţine ideile, 

concepţiile, principiile, noţiunile sistemului de drept al 

statului, ea concentrînd totalitatea cunoştinţelor juri-

dice, cerinţele grupurilor sociale, aprecierile şi valorile 

unei societăţi moderne în care ştiinţa juridică deţine 

locul prioritar exprimînd interesul de dezvoltare al so-

cietăţii, de asigurare a drepturilor şi libertăţilor funda-

mentale ale omului23.

Spre deosebire de ideologia juridică, psihologia juridi-

că conţine trăiri emoţionale referitoare la fenomenele 

juridice. Simţul convingerii în justeţea legii, în temei-

nicia ordinii de drept, intoleranţa faţă de faptele ilicite 

creează o înaltă dispoziţie psihologică, o atmosferă de 

stimă faţă de drept şi formează conţinutul principal al 

psihologiei juridice24.

De nivelul de pregătire ideologică a personalităţii de-

pinde posibilitatea ei de a-şi controla emoţiile şi senti-

mentele. Anume de aici putem deduce interconexiunea 

şi interdependenţa dintre aceste două elemente ale unui 

fenomen unic – conştiinţa juridică. 

În acelaşi timp, ele se deosebesc substanţial una de alta. 

Distincţia de bază rezidă nu numai în faptul că ele re-

fl ectă viaţa socială şi realitatea juridică cu ajutorul a di-

feritor instrumente sociale: prima – cu ajutorul ideilor, 

a doua – cu ajutorul manifestărilor psihice, a emoţiilor 

şi a sentimentelor. Ea rezidă în principal în diferitele 

metode şi niveluri de refl ectare a realităţii.

Astfel, dacă refl ectarea vieţii sociale în ideologia juridică 

are loc la nivelul conştiinţei teoretico-ştiinţifi ce, cunoş-

tinţelor şi aprecierilor teoretice a legislaţiei, a ordinii de 

drept, a legalităţii şi a altor fenomene juridice, atunci o 

asemenea refl ectare în psihologia juridică se realizează 

mai întîi de toate la nivelul conştiinţei obişnuite, cotidi-

ene. De aceea, elementul primar în structura conştiinţei 

juridice se prezintă a fi  complexul ideilor juridice.

O serie de cercetători25 atestă, în dependenţă de struc-

tura conştiinţei juridice, următoarele funcţii ale aceste-

ia: de cunoaştere, de apreciere şi reglare.

Cunoaşterea constă dintr-un şir de procese psihice con-

secutive: senzaţii vizuale şi auditive; percepţii; memorie, 

care acumulează cunoştinţele juridice prin intermediul 

memorizării, reproducerii, recunoaşterii şi le exprimă 

în diferite tipuri de reprezentări juridice; gîndire – pro-

ces superior de cunoaştere, produsul căreia sunt ideile, 

concepţiile şi convingerile juridice26.

Funcţiei de cunoaştere îi corespund un anumit volum 

de cunoştinţe ca rezultat al procesului de gîndire, expri-

mate prin noţiunea de „pregătire juridică”.

În contextul dat, ţinem să specifi căm că urmează să di-

ferenţiem cunoştinţele profesionale de cele obişnuite. 

Însă, uneori nici juriştii nu cunosc toată materia nor-

mativă, cu atît mai mult ceilalţi cetăţeni. Dar nici nu 

este necesar să o cunoască. Este sufi cient ca indivizii să 

aibă cunoştinţe elementare în domeniul jurisprudenţei 

pentru a se putea orienta în relaţiile sociale diverse şi 

un comportament conform cu prevederile legii27.

Cunoscînd realitatea juridică, cetăţenii îşi formează şi o 

anumită atitudine faţă de ea (funcţia de apreciere a con-

ştiinţei juridice) prin procesele şi stările psihice emoţi-

onale (sentimente, dispoziţii, emoţii, efecte, pasiuni). 
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În conţinutul conştiinţei juridice sunt atestate patru 

tipuri de atitudini: faţă de drept şi legislaţie (principii, 

norme şi instituţii de drept); faţă de comportamentul 

celor din jur (criminalitate, criminali şi infracţiuni); 

faţă de organele de ocrotire a dreptului (procuratură, 

instanţe judecătoreşti, justiţie, avocatură); faţă de com-

portamentul propriu (autoaprecierea)28.

Latura practică a conştiinţei care asigură realizarea in-

tenţiilor raţionale ale individului este voinţa (funcţia de 

reglare a comportamentului). Ea cuprinde: clarifi carea 

cunoştinţelor juridice; coordonarea internă a impulsu-

rilor (iniţiativelor) cu convingerile juridice şi cu realita-

tea obiectivă care cuprinde sistemul normelor de drept 

în vigoare şi a valorilor general acceptate; determinarea 

scopului, luarea hotărîrii şi, în sfîrşit, realizarea hotă-

rîrii29.

Pregătirea juridică a indivizilor nu se reduce doar la 

acumularea unui anumit volum de cunoştinţe. Se poate 

dispune de cunoştinţe, dar să nu se poată opera cu ele. 

De aceea, e important de a cunoaşte şi cum să fi e utili-

zate acestea. 

Aşadar, se poate susţine că conştiinţa juridică există 

„pînă”, „după” şi „paralel” cu dreptul, ea este, în primul 

rînd, izvorul acesteia, care refl ectă necesităţile obiecti-

ve ale dezvoltării societăţii, în al doilea rînd, unul din 

mecanismele (instrumentele) necesare de realizare şi 

transpunere în viaţă, în al treilea rînd, un mijloc de 

apreciere a corespunderii comportamentului (activită-

ţii) cu prescripţiile normelor de drept30.

Fiind un izvor nemijlocit al dreptului, conştiinţa juridi-

că îşi afl ă expresia în actele normative, infl uenţînd pro-

cesul şi rezultatul activităţii normative. Prin interme-

diul conştiinţei juridice şi datorită anume ei legiuitorul, 

după cum afi rma Hegel, „surprinde spiritul vremii sale” 

refl ectîndu-l în actele normative.

Normele juridice la rîndul lor infl uenţează dezvoltarea 

conştiinţei juridice a indivizilor, formarea unor repre-

zentări corecte despre principiile şi normele de drept, 

raporturile juridice, răspundere. Conştiinţa juridică 

are un rol de reglementare şi în procesul de realizare 

a dreptului, inclusiv în cel al soluţionării litigiilor. Acel 

fapt că respectarea normelor juridice de cea mai mare 

parte a cetăţenilor se realizează conştient, în baza con-

vingerilor interioare, ne vorbeşte destul de relevant des-

pre rolul regulativ al conştiinţei juridice. Cu cît este mai 

înalt nivelul conştiinţei juridice, cu atît mai pronunţat 

îşi manifestă acest rol de conformare a comportamen-

tului uman prescripţiilor dreptului, cu atît mai stabile 

devin legalitatea şi ordinea de drept.

Evaluarea rezultatelor activităţii şi a fi ecărei soluţii în 

sfera juridică, de asemenea, se realizează cu ajutorul 

conştiinţei juridice. Rezultatul evaluării (aprecierii) 

este recunoaşterea comportamentului (activităţii) ca fi -

ind legal sau ilegal. În aşa mod, conştiinţa juridică este 
o parte componentă a activităţii normative şi de reali-
zare a dreptului, îndeplinind un rol de mecanism sau 
de instrument.

Astfel, cultura juridică a societăţii depinde, în primul 
rînd, de nivelul de dezvoltare al conştiinţei juridice a po-
pulaţiei, adică de profunzimea însuşirii unor asemenea 
fenomene ca valoarea drepturilor şi libertăţilor omului, 
valoarea procedurii juridice la soluţionarea litigiilor, 
căutarea compromisurilor etc., de gradul de informare 
juridică a populaţiei, de atitudinea emoţională a acesteia 
faţă de lege, justiţie, diferite organe de ocrotire a nor-
melor de drept, mijloace şi proceduri juridice, tendinţa 
cetăţenilor de a respecta dispoziţiile normelor juridice31. 
Conştiinţa juridică refl ectă esenţa şi rolul regulilor de 
drept în conştiinţa societăţii, a grupului social, a indi-
vidului. Ea exprimă nivelul de cunoaştere a dreptului, 
aptitudinea de a evalua acţiunea acestuia şi de a sesiza 
adecvat momentele ce trebuie modifi cate în conţinutul 
lui32. Astfel, fi ind constituită din ideologia juridică şi psi-
hologia juridică, conştiinţa juridică refl ectă, în general, 
valorile spirituale ale individului şi ale societăţii.

Din aceste considerente, cultura juridică se prezintă a fi  
cu mult mai complexă, dat fi ind faptul că în structura 
acesteia, de rînd cu elementul ideologic şi psihologic, 
este cuprins şi elementul comportamental, adică com-
portamentul juridic33. 

Corespunzător, în studiile de specialitate atestăm ca 
elemente interdependente ale conştiinţei juridice: re-
prezentările teoretico-juridice (cunoştinţe), atitudinea 
şi sentimentele pozitive faţă de drept şi activitatea cre-
ativă a individului în sfera dreptului34, care prin esenţă 
coincid cu cele enunţate deja.

În acelaşi timp, e de menţionat că aceste elemente se 
afl ă în interacţiune şi intercondiţionare reciprocă. Nu-
mai o conştiinţă juridică dezvoltată este în măsură să 
genereze un comportament juridic adecvat şi, vicever-
sa, printr-un comportament juridic adecvat se poate 
stimula şi dezvolta conştiinţa juridică a individului şi 
a societăţii.

Pentru a evidenţia valoarea culturii juridice în societate 
notăm că, în primul rînd, cultura juridică este un crite-
riu al nivelului de dezvoltare a omului; în al doilea rînd, 
este un tezaur al valorilor juridice acumulate de omeni-
re pe parcursul istoriei (de aceea atitudinea corespun-
zătoare faţă de cultura juridică este o condiţie obliga-
torie pentru progresul social şi o garanţie a eforturilor 
de perfecţionare a personalităţii); în al treilea rînd, prin 
intermediul culturii juridice are loc dezvoltarea stata-
lităţii, ordinii, sistemului de drept şi statului de drept. 
Respectiv, principala funcţie a culturii juridice se redu-
ce la păstrarea valorilor spirituale în domeniul juridic şi 
transmiterea experienţei juridice generaţiilor viitoare, 
conchide cercetătorul T. Popovici35.



33

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2011

3 3I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

Valoarea deosebită a culturii juridice pentru societa-

te nu se limitează doar la sfera dreptului. Dezvoltarea 

culturii juridice la cetăţeni condiţionează şi dezvoltarea 

culturii lor generale, conştientizarea şi însuşirea unor 

aşa valori ca disciplină, organizare, responsabilitate, or-

dine şi dreptate socială.

Respectiv, cultura juridică se găseşte într-o directă co-

respondenţă cu nivelul (gradul) culturii generale dobîn-

dită de cetăţean. Ea îşi îmbogăţeşte conţinutul cu valori 

generate de toate celelalte domenii ale culturii generale. 

Cu cît este mai mare gradul de cultură intelectuală, în 

mod necesar, trebuie să fi e şi cel al culturii juridice.

Valoarea culturii juridice poate fi  dedusă din indicatori 

relevanţi ai acesteia, şi anume36: - nivelul cunoştinţelor 

juridice, volumul acestor cunoştinţe, pregătirea profesi-

onală şi reciclarea cadrelor de jurişti, nivelul de dezvol-

tare a ştiinţei juridice; - starea legislaţiei, adică nivelul 

de dezvoltare şi implementare a standardelor democra-

tice, respectarea recomandărilor ştiinţei la perfectarea 

acesteia, motivarea necesităţii şi cheltuielilor pe care le 

suportă societatea la implementarea legilor în practică.

Totodată, e important de a menţiona că cultura juridică 

nu numai absoarbe în sine realizările civilizaţiei, dar şi 

contribuie la dezvoltarea şi ordonarea acesteia. În ca-

drul ei un loc deosebit este deţinut de valorile morale. 

În acest sens se susţine37 că cultura juridică atît a indivi-

dului, cît şi a societăţii este de neconceput în afara mo-

ralei. Renaşterea moralităţii, a valorilor general-umane 

în societatea noastră reprezintă un element indispen-

sabil unui nivel ridicat de cultură generală şi, desigur, 

de cultură juridică. Pentru noi cultura juridică este va-

loroasă nu numai că serveşte idealurilor statului nos-

tru, dar şi pentru că în ea sunt cuprinse în primul rînd 

idealurile general umane ale umanismului şi dreptăţii. 

Dacă cultura juridică va fi  detaşată de aceste idealuri ea 

va înceta să servească dreptul şi civilizaţia.

Nivelul înalt al culturii juridice presupune că omul nu 

este un martor pasiv al proceselor din societate, ci ma-

nifestă activism social-juridic, utilizează cunoştinţele 

sale juridice pentru consolidarea legalităţii38. În acest 

sens, şi cercetătorul V. V. Lazarev susţine că cel mai su-

perior nivel al culturii juridice a individului se exprimă 

prin activismul juridic al acestuia39.

Activismul juridic presupune o participare persona-

lă activă în soluţionarea problemelor juridice, în con-

solidarea legalităţii şi a ordinii de drept şi, desigur, o 

pregătire de a opune rezistenţă oricăror infracţiuni sau 

abateri40. 

În baza celor consemnate, putem conchide că cultura 

juridică are o legătură directă cu democraţia, politica, 

morala, cu edifi carea statului de drept, cu formarea so-

cietăţii civile, cu viaţa cotidiană a omului41. Ea se pre-

zintă a fi  un element indispensabil procesului de demo-

cratizare şi modernizare a societăţii noastre. 

În primul rînd, ea este absolut necesară personalului 

aparatului de stat în sarcina căruia este pusă desfăşura-

rea tuturor reformelor necesare pentru edifi carea statu-

lui de drept. Datorită nivelului înalt de cultură juridică 

guvernanţii vor fi  în stare să identifi ce corect necesităţile 

şi tendinţele progresive ale societăţii noastre, să elabo-

reze politici coerente în acest sens şi să le implementeze 

efi cient în practică. 

În al doilea rînd, cultura juridică este necesară şi pentru 

membrii societăţii, cărora aceasta le va ajuta să conşti-

entizeze semnifi caţia reformelor realizate, necesitatea 

participării la desfăşurarea acestora, oportunitatea în-

suşirii valorilor general umane şi a respectării lor in-

transigente, întru binele şi bunăstarea fi ecărui individ 

şi a întregii societăţi. Numai datorită unei culturi ju-

ridice dezvoltate la majoritatea membrilor comunităţii 

noastre vom fi  în stare, prin manifestarea unui activism 

social-juridic perseverent, să formăm şi să dezvoltăm o 

adevărată societate civilă, fără de care este imposibilă 

edifi carea statului de drept.
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