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Introducere… 

 

De câte ori ai spus “Nu e drept!”, sau “Este drept!” Când vorbeai despre dreptate, vorbeai 

şi despre justiţie.  

 

Acest manual este despre dreptate sau justiţie. Cuvântul “dreptate” este folosit de multe ori 

în locul cuvântului “justiţie”. Asta deoarece “dreptate” este un cuvânt folosit mai des decât 

“justiţie” şi înseamnă cam acelaşi lucru.  

 

Zilnic în viaţa noastră apar probleme legate de justiţie. Este aproape imposibil să treacă o zi 

fără a avea de-a face cu vreo problemă legată de dreptate la şcoală, în familia noastră, sau 

în comunitatea noastră.  

 

Cum putem decide dacă ceva e drept sau nu? Uneori este uşor să iei o astfel de decizie. De 

exemplu, dacă cineva ia o carte care îţi aparţine, majoritatea oamenilor ar spune că este 

drept ca acea persoană să îţi dea cartea înapoi. De asemenea, am putea crede că este drept 

ca acea persoană să fie pedepsită pentru furt. 

 

Alteori, este foarte dificil să decizi ce este drept. Acest manual te va ajuta să înveţi cum să 

analizezi şi  să găseşti soluţii la probleme legate de dreptate sau justiţie. Vei învăţa să foloseşti 

„instrumente intelectuale” sau instrumente ale minţii care să te ajute să găseşti aceste soluţii. 

Instrumentele intelectuale sunt idei şi întrebări utile în analizarea problemelor şi luarea deciziilor. 

Ele te pot ajuta să iei decizii cu privire la probleme legate de justiţie atunci când acestea apar în 

viaţa ta. 
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MODULUL 1: Ce este justiţia? 

 

Justiţie şi dreptate înseamnă cam acelaşi lucru. În acest modul vei învăţa că este util să 

împărţim problemele legate de dreptate în trei grupuri. Acestea sunt probleme legate de 

justiţia distributivă, justiţia corectivă, şi justiţia procedurală. Acest lucru este util pentru că, 

pentru a rezolva fiecare tip de problemă, trebuie să foloseşti idei şi întrebări diferite, adică 

„instrumente intelectuale” diferite.  

 

Vei învăţa mai multe lucruri despre instrumentele intelectuale în Modulele 2, 3 şi 4. Mai 

întâi, este important să înveţi cum să identifici diferitele probleme legate de justiţie.  

 

Lecţia 1 

Care sunt cele trei tipuri de probleme legate de justiţie? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei analiza şi discuta trei feluri diferite de probleme legate de justiţie. La 

sfârşitul acestei lecţii ar trebui să ştii să identifici şi să dai exemple pentru fiecare tip de 

problemă. De asemenea, ar trebui să ştii să explici de ce este util să împarţi problemele 

legate de justiţie în grupuri diferite.  

 

Cuvinte cheie... 

justiţie corectivă 

justiţie distributivă 

justiţie procedurală 

 

Rezolvă problema... 

Poţi identifica trei tipuri diferite de probleme legate de justiţie în această poveste? 

Această poveste este despre un bărbat care trăia în Vestul Sălbatic. Povestea se numeşte 

Custis învaţă despre justiţie. Scopul poveştii este să te ajute să înveţi să identifici trei tipuri 

diferite de probleme legate de justiţie. Acesta este Capitolul 1. Celelalte capitole se găsesc 

în celelalte module ale manualului.  

 

Când termini de citit Capitolul 1, lucrează cu un partener pentru a analiza cu atenţie 

povestea şi a răspunde la întrebările de la sfârşit. 
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Custis învaţă despre justiţie 

Capitolul 1 

 

Custis era şerif în oraşul Bedlam, un oraş din Vestul Sălbatic. Când a devenit şerif, avea 

nişte idei ciudate cu privire la ce este drept. Odată a trebuit să angajeze un şerif adjunct. A 

pus următorul anunţ: „ANGAJEZ ŞERIF ADJUNCT, Doar femeile îşi pot depune CV-ul”. 

Mulţi bărbaţi au spus „Doar femeile? Şi noi putem fi şerifi adjuncţi. Avem competenţele 

necesare.” 

 

Custis a răspuns: „Nu mai vreau adjuncţi bărbaţi pe-aici. Femeile lucrează mai bine decât 

bărbaţii.” Unii dintre cetăţenii oraşului credeau că nu e drept ca bărbaţii să nu aibă şansa de 

a fi şerifi adjuncţi doar pentru că sunt bărbaţi. Aceştia i-au spus lui Custis: „Nu eşti corect!” 

 

În acele zile, oraşele erau mici, iar distanţele dintre ele erau mari. Judecătorul venea în oraş 

o dată sau de două ori pe lună pentru a decide ce era de făcut cu oamenii care încălcau 

legea. Când nu era nici un judecător în Bedlam, Custis îndeplinea şi rolul de judecător.  

 

Odată, Custis a arestat un băieţel de 10 ani pentru că a furat o bomboană. Custis l-a 

condamnat la un an de închisoare împreună cu alţi prizonieri adulţi. În cazul unui spărgător 

de bănci, sentinţa dată de Custis a fost ca acesta să plătească o amendă de $ 20, pentru că a 

promis că nu va mai jefui bănci niciodată. “Custis nu pare să ştie cum să dea o pedeapsă pe 

măsura infracţiunii!” spuneau cetăţenii oraşului.  

 

Odată, Custis a trebuit să afle cine a jefuit diligenţa. Custis a gâdilat picioarele unui 

prizonier pentru a-l face să mărturisească cine a comis jaful. Custis l-a gâdilat atât de mult, 

încât prizonierul aproape a murit de râs.  

 

De asemenea, Custis nu era drept când lua decizii. Iată ce a spus la tribunal într-o zi când 

judecătorul era în oraş: 

 

Avocatul:                  Onorată instanţă, cinci martori au declarat că Ben nu se  

                                   afla la locul crimei când aceasta a avut loc. 

Judecătorul:            De ce l-ai arestat, Custis? 
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Custis:                     Păi, arăta ca un criminal. 

Judecătorul:            Asta nu e drept, Custis! 

 

Primarul şi consiliul local au convocat o întrunire a cetăţenilor pentru a rezolva problema. 

L-au chemat pe Custis la întrunire, iar primarul l-a invitat să ia loc.  

 

„Custis, te iubim. Dar trebuie să înveţi să fii drept”, i-a spus primarul. „Da, poţi învăţa să 

fii drept, Custis”, au fost de acord cetăţenii oraşului.  

 

„Nu sunt perfect”, a răspuns Custis. „Nu e uşor să iei astfel  de decizii. O să încerc să mă 

schimb. Vreau să fiu cel mai drept şerif din Vest!” Aşadar, Custis a decis să afle ce 

înseamnă să fii drept.  

 

Ce e drept sau nedrept în ceea ce priveşte faptul că bărbaţilor nu li s-a permis să aplice pentru 

slujba de şerif adjunct? 

Ce e drept sau nedrept în ceea ce priveşte modul în care Custis a încercat să afle cine a jefuit 

diligenţa? 

Ce e drept sau nedrept în ceea ce priveşte modul în care Custis a decis să aresteze o persoană 

pentru o infracţiune comisă în oraş? 

 

Analizează cu atenţie 

? Ce lucruri nedrepte a făcut Custis? De ce au fost nedrepte? 

? Analizaţi-vă lista de lucruri nedrepte făcute de Custis. Care dintre ele sunt 

probleme legate de: 

 modalităţi drepte de a distribui ceva printre membrii unui grup? 

 modalităţi drepte de a corecta o greşeală sau un prejudiciu? 

 modalităţi drepte de a aduna informaţii şi a lua decizii? 

 

Idei de reţinut... 

Care sunt cele trei tipuri de probleme legate de  justiţie? 

În povestea Custis învaţă despre justiţie ai observat trei tipuri de probleme legate de 

justiţie. Mai întâi, Custis s-a confruntat cu o problemă legată de justiţie când le-a permis 

doar femeilor să aplice pentru slujba de şerif adjunct. Când există o problemă în ceea ce 
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priveşte distribuirea unor lucruri printre membrii unui grup, avem de-a face cu o problemă 

legată de justiţia distributivă. 

 

justiţie distributivă: corectitudinea cu care sunt alocate anumite lucruri printre membrii unor 

grupuri. Aceste lucruri pot fi beneficii sau obligaţii.     

 

? Cum ar putea apărea probleme legate de justiţia distributivă în următoarele situaţii: 

 să apuci să vezi un program TV 

 să ţi se permită să joci la o echipă 

 să iei note la şcoală 

 să fii plătit pentru serviciile tale 

 să ai dreptul să votezi 

 

Care ar fi o modalitatea corectă de a decide cât ar trebui să fie plătită fiecare persoană pentru 

că şi-a făcut treaba bine? 

 

În povestea Curtis învaţă despre justiţie, Custis a mai avut o problemă legată de dreptate şi 

atunci când a băgat un băieţel de 10 ani la închisoare pentru că a furat o bomboană. Când 

apare o problemă în ceea ce priveşte corectitudinea lucrurilor care se aplică pentru a 

îndrepta o greşeală sau un prejudiciu, avem de-a face cu o problemă legată de justiţia 

corectivă. 

 

justiţie corectivă: corectitudinea a ceea ce se face pentru a îndrepta o greşeală sau un 

prejudiciu 

 

? Cum ar putea apărea probleme legate de justiţia corectivă în următoarele situaţii: 

 o persoană îşi încalcă promisiunea 

 o persoană copiază la un test 

 o persoană sparge ceva ce aparţine altei persoane 

 o persoană răneşte o altă persoană 

 

În povestea Custis învaţă despre justiţie, Custis s-a confruntat cu o problemă legată de 

justiţie şi atunci când a gâdilat picioarele unui prizonier pentru a obţine informaţii despre 

cine a jefuit diligenţa. S-a mai confruntat cu o problemă şi atunci când a arestat o persoană 
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pentru că i s-a părut că acea persoană arăta ca un infractor. Când apare o problemă în ceea 

ce priveşte modalităţi corecte de a lua decizii, avem de-a face cu o problemă legată de 

justiţia procedurală. 

 

justiţie procedurală: corectitudinea modalităţilor folosite pentru a aduna informaţii şi a lua 

decizii 

 

Ce este drept sau nedrept în a permite unei persoane acuzate de o infracţiune să spună şi 

varianta sa cu privire la ceea ce s-a întâmplat? 

 

? Cum ar putea apărea probleme legate de justiţia procedurală în următoarele situaţii: 

 un profesor/o profesoară încearcă să afle cine a început o bătaie în curtea 

şcolii 

 un poliţist încearcă să afle cine a spart un geam la şcoală 

 o clasă încearcă să decidă ce jocuri să joace în timpul pauzei 

 un judecător încearcă să decidă dacă cineva e vinovat de o infracţiune 

 

Rezolvă problema... 

Poţi identifica exemple de probleme legate de justiţie? 

Lucrează cu un partener. Mai întâi, trebuie să stabiliţi dacă fiecare situaţie prezintă o 

problemă de justiţie distributivă, corectivă, sau procedurală. Apoi răspundeţi la întrebările 

din secţiunea „Aplicaţii practice”.  

 

1. Clasa voastră are 12 creioane colorate. În clasă sunt 20 de elevi care vor să le 

folosească. 

2. Un elev din clasa voastră copiază la test. 

3. Directorul şcolii doreşte să afle cine a desenat graffiti în toalete.  

4. Clasa voastră trebuie să decidă cât ar trebui să doneze fiecare elev pentru petrecerea de 

primăvară. 

5. Bibliotecara are la dispoziţie 6000 lei pe care să îi cheltuie pentru biblioteca şcolii. Ea 

trebuie să decidă dacă să cumpere cărţi sau calculatoare noi. 

6. În timpul pauzei, un coleg de-al vostru dă cu mingea şi sparge un geam.  

 

Care ar fi o modalitate dreaptă de a decide ce e de făcut când cineva comite o greşeală? 
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Aplicaţii practice 

? Problema descrisă în fiecare situaţie este o problemă legată de justiţia distributivă, 

corectivă, sau procedurală? De ce? 

? Ce s-ar putea face în fiecare situaţie pentru a rezolva problema în mod drept? 

? Ce situaţii din şcoală care să includă aceste tipuri de probleme aţi putea descrie? 

 

Idei de reţinut... 

De ce problemele legate de justiţie sunt împărţite în trei grupuri? 

Ai învăţat că putem împărţi problemele legate de justiţie în trei grupuri: justiţie distributivă, 

justiţie corectivă, şi justiţie procedurală. Este important de ştiut ce tip de problemă de 

justiţie ai în vedere, pentru că, atunci când vrei să rezolvi tipuri diferite de probleme, 

trebuie să foloseşti idei şi întrebări diferite. În următoarele lecţii vei învăţa cum să foloseşti 

aceste idei şi întrebări. 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Urmăreşte un program de ştiri la televizor sau la radio. Identifică cele trei tipuri de 

probleme legate de dreptate în ştirile prezentate. Prezintă-ţi ideile în faţa clasei.  

2. Fă un desen care să prezinte o situaţie din viaţa ta care include una sau mai multe 

probleme legate de dreptate. Arată desenul şi colegilor tăi de clasă.  

3. Împreună cu un coleg, scrieţi un cântec despre felul în care a fost rezolvată o problemă 

legată de dreptate din viaţa voastră. Cântaţi cântecul în faţa clasei.  

4. Citeşte o povestioră care abordează tema justiţiei. Fă o prezentare despre problemele 

prezentate  în poveste şi felul în care au fost rezolvate.  
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MODULUL 2: Cum putem rezolva problemele legate de justiţia distributivă? 

 

Ai învăţat că problemele de justiţie pot fi împărţite în trei grupuri – distributive, corective, 

şi procedurale. Acest modul prezintă justiţia distributivă, care este corectitudinea cu care 

sunt alocate anumite lucruri printre membrii unui grup. Va introduce idei şi întrebări, sau 

instrumente intelectuale, care sunt utile atunci când încerci să rezolvi probleme legate de 

justiţia distributivă. De asemenea, vei practica utilizarea acestor instrumente. 

 

Lecţia 2 

Ce idei sunt utile în analizarea problemelor legate de justiţia distributivă? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei analiza probleme legate de justiţia distributivă. Vei învăţa câteva idei 

noi, care sunt utile în rezolvarea problemelor de justiţie distributivă. Aceste idei sunt 

beneficii, obligaţii, şi principiul similarităţii.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici aceste idei. De asemenea, ar trebui să 

ştii să le foloseşti pentru a rezolva probleme legate de justiţia distributivă. 

 

Cuvinte cheie... 

beneficii                                               a diferi 

obligaţii                                                a se asemăna 

 

Idei de reţinut... 

Ce este justiţia distributivă? 

Ai învăţat că justiţia distributivă se referă la corectitudinea cu care sunt alocate anumie 

lucruri printre membrii unui grup. Lucrurile alocate pot fi note, laude, pedepse, sarcini, sau 

impozite. Uneori este util ca lucrurile distribuite să fie împărţite în două categorii. Acestea 

sunt beneficii şi obligaţii. Beneficiile sunt lucruri pe care majoritatea oamenilor le doresc, 

cum sunt laude, un salariu, educaţie, o slujbă, sau o vacanţă. Obligaţiile sunt lucruri care, 

de cele mai multe ori, sunt necesare, dar pe care nu le dorim tot timpul. Exemple de 

obligaţii ar putea fi treburile casnice, impozitele, penalităţile, şi pedepsele.  

 

beneficiu: un avantaj sau bun primit care îndeplineşte o nevoie sau dorinţă 
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obligaţie: un dezavantaj sau cost, o cerinţă sau responsabilitate 

 

Putem folosi aceste cuvinte pentru a ne îmbunătăţi definiţia justiţiei distributive. Acum 

putem spune că problemele legate de justiţia distributivă se referă la corectitudinea 

modului în care sunt distribuite beneficiile şi obligaţiile printre membrii unui grup. 

 

Rezolvă problema... 

Poţi identifica beneficiile şi obligaţiile distribuite în aceste situaţii? 

Citeşte următoarele situaţii împreună cu un partener. Încercaţi să identificaţi ce beneficii şi 

obligaţii sunt distribuite. Apoi răspundeţi la întrebările din secţiunea „Aplicaţii practice”.  

 

1. O inundaţie a deteriorat toate casele şi magazinele de lângă râu. Clădirile din 

apropierea dealurilor au fost deteriorate mai puţin. Proprietarii clădirilor de lângă râu 

au primit ajutor de la municipalitate pentru a face reparaţii. Cei de lângă dealuri nu au 

primit nici un fel de ajutor. Pentru a-i ajuta pe proprietarii caselor şi magazinelor 

deteriorate de inundaţii au fost folosiţi bani din impozitele plătite de toţi detăţenii din 

judeţ.  

2. Cristi, Tibi, şi Claudia îşi doreau să cânte în formaţia şcolii. Profesorul care se ocupa 

de formaţie le-a cerut elevilor să demonstreze cât de bine ştiu să cânte la instrumente. 

Cristi a cântat mai bine decât Tibi şi Claudia. Profesorul i-a ales pe Tibi şi Claudia 

pentru că a crezut că aceştia îşi pot îmbunătăţi performanţa dacă li se dă o şansă.  

 

Ce lucruri ar trebui să iei în considerare când decizi cine va cânta în formaţia şcolii? 

  

3. Dl. Durău a întrebat cine vrea să îl ajute să care manualele din biroul său până în clasă 

în timpul pauzei. Simina, Bogdan, şi Iulian au ridicat mâna. Dl. Durău l-a ales pe Iulian 

pentru că era cel mai puternic.  

4. Corina, Laurenţiu, şi Mihai sunt cei mai buni înotători din echipă. Toţi s-au antrenat 

din greu şi toţi au participat la toate competiţiile. Corina nu a primit nici un premiu 

pentru că era în echipă de mai puţin de un an. 

 

Aplicaţii practice 

? Ce se distribuie în fiecare situaţie? Este un beneficiu sau o obligaţie? 
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? Ce e drept sau nedrept în ceea ce priveşte persoana căreia i se alocă beneficiul sau 

obligaţia în fiecare situaţie? 

? Ce ar trebui să iei în considerare atunci când iei decizii drepte cu privire la 

persoana care primeşte beneficiul sau obligaţia pe care le distribui.  

 

Idei de reţinut... 

Cum poate fi folosit principiul similarităţii pentru a rezolva problemele legate de 

justiţia distributivă? 

Principiul similarităţii este o regulă pe care o putem folosi atunci când stabilim modalităţi 

drepte de a rezolva probleme legate de justiţia distributivă. Regula funcţionează în felul 

următor. Pentru a fi drepţi când distribuim anumite beneficii sau obligaţii: 

 Trebuie să tratăm în mod egal toţi oamenii care se aseamănă în aspecte 

importante. 

 Trebuie să tratăm diferit toţi oamenii care diferă în aspecte importante. 

 

a se asemnăna: a fi la fel 

a diferi: a nu fi la fel 

 

În aceste situaţii, oamenii pot să se asemene sau să difere în ceea ce priveşte nevoile lor, 

meritele lor, sau capacităţile lor. Aceste idei sunt utile în exerciţiul următor. Vezi dacă poţi 

să descoperi pe cont propriu cât de utile sunt. Nevoia, capacitatea, şi meritul vor fi 

explicate mai detaliat în lecţia următoare.  

 

Rezolvă problema... 

 

Poţi identifica modalităţile în care oamenii se aseamănă sau diferă în fiecare situaţie? 

Lucrează cu un partener pentru a analiza fiecare situaţie. Mai întâi, identificaţi ce anume se 

distribuie. Apoi, identificaţi asemănările şi deosebirile dintre oameni în ceea ce priveşte 

lucrurile distribuite. Apoi folosiţi răspunsurile pentru a decide ce este drept în fiecare 

situaţie.  

 

1. În cartierul tău a avut loc un incendiu devastator. Crucea Roşie are o cantitate limitată 

de alimente şi haine cu care să ajute oamenii. Focul nu a produs daune pentru câteva 

familii, dar a distrus casele şi proprietăţile multor altor familii.  
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Care ar fi modalitatea corectă de a distribui proviziile necesare oamenilor care suferă în urma 

unui dezastru? 

 

2. Vrei să laşi un grup de copii de cinci ani în grija unei dădace. Ai trei verişoare în vârstă 

de trei ani, cinci ani şi 14 ani. Fiecare s-a oferit să stea cu grupul de copii.  

3. Trei colegi de-ai tăi îi deranjează întodeauna pe ceilalţi. Din cauza lor, toţi ceilalţi se 

concentrează foarte greu la lecţii. Profesoara ta/profesorul tău trebuie să decidă cui să îi 

dea note mici la cetăţenie.  

4. Vor avea loc alegeri pentru funcţia de preşedinte al consiliului elevilor. Elevii de clasa 

a II-a, a III-a, a IV-a şi a V-a vor să aibă dreptul de a alege. 

 

Pe cine ai lăsa să voteze la alegerile din şcoală? Ce ai luat în considerare când ai luat hotărârea 

respectivă? 

 

Aplicaţii practice 

? În ce fel se aseamănă oamenii în fiecare situaţie descrisă? 

? În ce fel diferă oamenii în fiecare situaţie descrisă? 

? Ai folosit cuvintele nevoi, capacitate, merite în discuţiile cu privire la ce e drept în 

fiecare situaţie? cum ai folosit fiecare termen? 

? Care crezi că e lucrul cel mai corect de făcut în fiecare situaţie? De ce? 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Roagă un adult (profesoara ta/profesorul tău, sau altcineva) să te ajute să afli cui îi este 

permis să voteze în ţara noastră. Apoi descrie cum se aseamănă sau diferă aceste 

persoane. Explică dacă tu crezi că felul în care este distribuit dreptul la vot este corect. 

Împărtăşeşte-ţi ideile cu colegii tăi.  

2. Găseşte articole în ziare sau reviste care să descrie felul în care oamenii au folosit ideea 

de asemănări şi deosebiri pentru a decide cine ar trebui să primească ceva.  

3. Scrie o poezie care să descrie lucruri care se aseamănă sau direră într-un mod deosebit.  
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Lecţia 3 

Ce idei sunt utile în rezolvarea problemelor legate de justiţia distributivă? 

 

Această lecţie are un scop... 

Ai învăţat că principiul similarităţii poate fi folosit pentru a te ajuta să rezolvi probleme 

legate de justiţia distributivă. În această lecţie vei învăţa mai multe lucruri despre felul în 

care ideile de nevoie, capacitate, şi merit te ajută să foloseşti principiul similarităţii.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să foloseşti aceste instrumente intelectuale pentru 

a rezolva o problemă de justiţie distributivă. 

 

Cuvinte cheie... 

capacitate 

merit 

nevoie 

 

Idei de reţinut... 

Cum poţi folosi ideile de nevoie, capacitate, şi merit cu principiul similarităţii? 

Ai învăţat că, pentru a distribui un beneficiu sau obligaţie în mod drept, ar trebui să iei în 

considerare felul în care oamenii se aseamănă sau diferă în raport cu ceea ce este distribuit.  

 

Care sunt câteva modalităţi importante în care oamenii ar putea să semene sau să difere? În 

acest caz sunt utile trei idei. Acestea sunt ideea de neoie, ideea de capacitate, şi ideea de 

merit. 

 

nevoie: o condiţie care trebuie satisfăcută 

capacitate: abilitatea de a face ceva 

merit: calitate care face pe cineva vrednic de a primi ceva 

 

Pentru a fi corecţi când distribuim beneficii sau obligaţii: 

 Trebuie să tratăm în mod egal toţi oamenii care se aseamănă în ceea ce priveşte 

nevoile, capacităţile, sau meritele lor. 

 Trebuie să tratăm diferit toţi oamenii care diferă în ceea ce priveşte nevoile, 

capacităţile, sau meritele lor. 
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Poţi observa că am adăugat ideile de nevoie, capacitate, şi merit principiului similarităţii. 

Acum să vedem cum pot fi ele folosite.  

 

Nevoia. Cât de multă nevoie au acele persoane de ceea ce tu distribui? 

 Ai suficiente prăjituri pentru zece elevi din clasa ta. Patru dintre ei nu au mâncat 

toată ziua. Cine ar trebui să primească prăjiturile? De ce? 

 

Ce lucruri ar trebui să iei în considerare când decizi cine anume din clasă ar trebui să primească 

un beneficiu, cum ar fi o prăjitură? 

 

Capacitatea. Cât de bine pot acele persoane să se ocupe de ceea ce tu distribui? 

 Şase elevi vor să lucreze la ziarul şcolii. Doi dintre ei scriu foarte bine. Cine ar 

trebui să lucreze la ziar? De ce? 

 

Merit. Cât de mult merită persoanele care doresc să primească ceea ce tu distribui? 

 Un elev a lucrat din greu la un proiect pentru ora de ştiinţe. Era un proiect foarte 

bun. Alţii nu au lucrat aşa de mult. Cine ar trebui să primească un premiu pentru 

proiectul său? De ce? 

 

Ce lucruri ar trebui să iei în considerare când decizi cine ar trebui să primească premiul pentru 

proiectul de ştiinţă? 

 

Problemele pe care tocmai le-ai discutat sunt destul de uşor de rezolvat. Totuşi, multe 

probleme sunt mai complicate, iar oamenii nu sunt de acord cu privire la care idee este mai 

importantă – nevoia, capacitatea, sau meritul. În unele situaţii, trebuie să iei în considerare 

mai multe idei.  

 

Rezolvă problema... 

Poţi să găseşti exemple de nevoie, capacitate, şi merit? 

Îţi aduci aminte de Custis? Ultima oară când l-am vizitat, Custis le-a promis cetăţenilor din 

Bedlam că va învăţa cum să fie drept. Citeşte Capitolul 2 din Custis învaţă despre justiţie. 

Apoi lucrează cu un partener pentru a analiza cu atenţie povestea şi a răspunde la întrbările 

de la sfârşit.  



 15 

CUSTIS ÎNVAŢĂ DESPRE JUSTIŢIE 

Capitolul 2 

 

Custis le-a promis cetăţenilor din Bedlam că va învăţa să fie drept. A cumpărat nişte cărţi şi 

a început să studieze. Nici bine n-a început să citească „Modalităţi drepte de a distribui 

beneficii şi obligaţii” că a auzit pe cineva strigând „Hei, iar au dat lovitura la bancă!” 

 

„Oh, la naiba”, se gândi Custis, „au făcut-o din nou!” 

 

În curând şeriful adjunct avea trei suspecţi. Cel mai tânăr, Kevin, şchiopăta din cauza unei 

lovituri la genunchi. „Stai liniştit Kevin”, i-a spus şeriful adjunct. „Aduc imediat un bandaj 

pentru genunchiul ăla.” 

 

Apoi Lidia, cel de-al doilea suspect, suspină, „Ohhh, mă doare capul”. Lidia arăta aşa de 

rău că şeriful adjunct îi aduse două aspirine.  

 

„Cum se face că Lidia şi Kevin au parte de toată atenţia, iar eu nu primesc nimic”, întrebă 

Luther, al treilea suspect. „Nu e drept!” 

 

Custis îşi răsfoi cartea. „Ba este drept”, răspunse el. „Scrie chiar aici la pagina 3. Au parte 

de îngrijiri medicale pentru că au nevoie de ele. Tu nu ai nevoie.” 

 

„Şi ce are-a face nevoia cu a fi drept? Vreu un bandaj şi două aspirine”, ceru Luther.  

 

„Îmi pare rău”, răspunse Custis. 

 

Când veni cina, Luther spuse: „Măcar primim cu toţii ceva de mâncare”.  

 

„Asta pentru că toţi aveţi nevoie de mâncare”, răspunse Custis.  

 

Un cetăţean din Bedlam privea arestarea celor trei suspecţi. „Ei bine, Custis”, bombăni el, 

„îţi aduci aminte că nu ai acceptat bărbaţi ca şerifi adjuncţi? Dacă Kevin ar fi devenit şerif 

adjunct, nu l-ai fi arestat astăzi”, continuă cetăţeanul.  
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Custis se uită în cartea sa. „Scrie aici în carte că uneori, când vrei să fii drept în deciziile pe 

care le iei cu privire la cine ce primeşte, trebuie să foloseşti ideea de capacitate.” 

 

„Trebuie să fii cinstit”, spuse Custis, „Trebuie să ştii să călăreşti, şi trebuie să ştii unele 

lucruri despre lege. Data viitoare când voi angaja un şerif adjunct, toată lumea care doreşte 

slujba va trebui să dea un test.” 

 

Custis se simţea foarte mândru de ceea ce a învăţat, dar, chiar atunci, au mai apărut şi alţi 

cetăţeni ai oraşului care păreau foarte supăraţi.  

 

„Şeriful adjuct pe care l-ai ales îşi petrece tot timpul pe Strada Principală”, se plângeau 

cetăţenii. „Şi noi merităm protecţie. Până la urma urmei, salariul ei vine din impozitele pe 

care le plătim”, spuneau ei.  

 

Custis a ascultat cu atenţie şi a spus: „Meritaţi protecţie. Mi se pare drept. O s-o trimit 

acolo diseară”. În acea seară, şeriful adjunct a prins un hoţ de găini la marginea oraşului.  

 

Acum se aflau patru oameni în închisoarea oraşului – trei suspecţi pentru jaful de la bancă 

şi un suspect pentru furtul de găini. „Mi se pare drept ca toţi să primiţi ce meritaţi”, spuse 

Custis.  

 

Cum îl poate ajuta pe Custis utilizarea principiului similarităţii? 

 

Analizează cu atenţie 

? Ce e drept cu privire la felul în care Custis a folosit ideea de nevoie pentru a 

decide cine ar trebui să primească îngrijiri medicale? 

? Ce e drept cu privire la felul în care Custis a folosit ideea de capacitate pentru a 

decide cine ar trebui să fie următorul şerif adjunct? 

? Ce e drept cu privire la felul în care Custis a folosit ideea de merit pentru a decide 

cine ar trebui să primească protecţie? 

? Cum ai putea folosi tu ideile de nevoie, capacitate, şi merit pentru a decide ce să 

faci în privinţa unei probleme de justiţie distributivă? Dă exemple din propria ta 

experienţă.  
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? Dă exemple, din şcoală sau comunitate, de oameni care folosesc ideile de nevoie, 

capacitate şi merit pentru a decide ce să facă în privinţa unei probleme de justiţie 

distributivă.  

 

Idei de reţinut... 

Ce instrumente intelectuale sunt utile în rezolvarea problemelor de justiţie 

distributivă? 

Ai învăţat câteva dintre cele mai importante idei care pot fi folosite pentru a rezolva 

probleme de justiţie distributivă. Am combinat aceste idei cu întrebările din tabelul de mai 

jos şi am obţinut instrumentele intelectuale necesare pentru rezolvarea unor astfel de 

probleme. Uită-te la tabel şi vezi cum funcţionează aceste idei şi întrebări împreună. După 

aceea, poţi folosi tabelul pentru a rezolva o problemă.  

 

Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor de justiţie distributivă 

1. Ce beneficii sau obligaţii urmează a fi distribuite?  

2. Care sunt persoanele avute în vedere pentru a primi beneficiile sau 

obligaţiile? 

 

3. Ce asemănări şi deosebiri importante sunt între aceste persoane în 

ceea ce priveşte: 

a. nevoia 

b. capacitatea 

c. meritul 

 

4. Ce asemănări şi deosebiri ar trebui luate în considerare pentru a 

decide cine ar trebui să primească beneficiile sau obligaţiile? 

 

5. În funcţie de asemănările şi deosebirile pe care ai decis să le iei în 

considerare, care ar fi modul cel mai corect de a distribui beneficiile 

şi obligaţiile? 

 

  

 

Rezolvă problema... 

Poţi folosi instrumentele intelectuale pentru a rezolva o problemă? 

Citeşte Alegerea unui înlocuitor. Apoi, împreună cu un partener, folosiţi tabelul 

„Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor de justiţie distributivă” pentru a găsi 
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o soluţie la problemă. După ce aţi completat tabelul, răspundeţi la întrebările din secţiunea 

„Aplicaţii practice”. 

 

Alegerea unui înlocuitor 

 

Eşti căpitanul unei echipe de basket care se numeşte Bursucii. Echipa are zece membri. Cei 

mai buni cinci jucători fac parte din echipa principală. Ceilalţi cinci sunt rezerve. Aveţi un 

meci împotriva rivalilor voştri Şobolanii. Îţi doreşti foarte mult ca echipa ta să câştige. De 

asemenea, ai vrea să le dai rezervelor şansa de a juca, pentru a câştiga experienţă. 

 

Unul dintre jucătorii principali şi-a luxat glezna. Trebuie să alegi pe cineva dintre rezerve 

pentru a-l înlocui. Sara, cea mai bună jucătoare, a vut deja şansa de a juca. Marian şi-a luxat 

mâna.  

 

Celelalte trei rezerve sunt la fel de bune. Horaţiu nu a avut şansa de a juca în ultimele trei 

meciuri. Paula a lipsit de la antrenamente de două ori. George a fost bolnav şi a lipsit de la 

ultimele trei meciuri. Pe cine alegi? 

 

Cum ai putea decide în mod corect cine să joace în meciul împotriva Şobolanilor? 

 

Aplicaţii practice 

? Explică de ce decizia pe care ai luat-o în această situaţie este corectă. 

? În ce fel au fost utile instrumentele intelectuale în analizarea situaţiei şi luarea 

deciziei? 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Scrie o poveste despre o decizie pe care cineva a luat-o în mod drept folosind ideile de 

nevoie, capacitate, şi merit. Citeşte povestea şi colegilor tăi.  

2. Ia un interviu unei persoane care ia decizii legate de justiţia distributivă. Acea persoană 

poate fi un părinte, managerul unei companii, un membru din consiliul şcolii, sau un 

membru din consiliul local. Întreab-o/l ce idei foloseşte  pentru a lua decizii. Ia în 

considerare nevoia, capacitatea, şi meritul când rezolvă probleme? 

3. Scrie un cântec, în orice stil, despre nevoia, capacitatea şi meritul unei persoane într-o 

anumită situaţie. Cântă cântecul în faţa clasei.  
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Lecţia 4 

Cum ai rezolva această problemă de justiţie distributibă 

 

Această lecţie are un scop... 

Ai practicat utilizarea instrumentelor intelectuale pentru justiţia distributivă într-o situaţie 

concretă. În această lecţie le vei folosi din nou pentru a rezolva o problemă legată de 

distribuirea serviciilor medicale într-o comunitate.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici felul în care utilizarea instrumentelor 

intelectuale te-a ajutat să găseşti o soluţie corectă la problema comunităţii.  

 

Cuvinte cheie... 

comisie de supraveghere                                                 şedinţă publică 

 

Participarea la o şedinţă publică 

Cum ai distribui beneficiile şi obligaţiile sistemului de încălzire al oraşelor în mod 

corect? 

Citeşte O propunere pentru sistemul de încălzire al oraşului. Apoi veţi lucra în grupuri 

mici pentru a participa la o şedinţă publică.  

 

O propunere pentru sistemul de încălzire al oraşului 

 

Sistemul de încălzire centrală este esenţial pentru asigurarea unor condiţii bune de viaţă pe 

timpul iernii în apartamentele din oraş. Investiţiile făcute în ultimii ai au făcut mai eficient 

acest sistem. Totuşi, costurile încălzirii sunt mai mari decât în orice altă perioadă din 

istorie. În ziua de azi este tot mai greu să plătim facturile de încălzire. Mulţi oameni nu îşi 

pot permite să le plătească şi preferă să se debranşeze de la reţeaua de încălzire, chiar dacă 

asta înseamnă să sufere de frig iarna.  

 

Problema noastră este să oferim servicii de încălzire pe care oamenii să şi le permită. 

Comisia socială a Consiliului Local încearcă să rezolve această problemă.  
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Comisia doreşte să ofere servicii de încălzire tuturor cetăţenilor din oraş. Comisia doreşte 

în primul rând să ajute oamenii ale căror venituri nu le permit să-şi facă o asigurare. Astfel, 

au dezvoltat următorul plan: 

 

 În fiecare an, cetăţenii care au peste 18 ani vor da o declaraţie de venit pe care o 

vor depune la comisie. Cei care câştigă sub un anumit nivel, vor primi subvenţii 

pentru încălzire plătite din bugetul oraşului.  

 Judeţul va plăti pentru aceste subvenţii mărind impozitele locale. Cei care câştigă 

mai mult, vor plăti impozite mai mari.  

 Pentru a menţine costurile scăzute, autorităţile vor limita suma de bani pe care 

centrala termică o poate percepe pentru căldură.  

 

Unii oameni sunt de acord cu acest plan. Mulţi cred că planul este o măsură dreaptă. Ei 

spun că astfel încălzirea este asigurată în funcţie de nevoi şi posibilitatea de a plăti. Cei 

care pot plăti au deja în multe situaţii centrale termice de apartament. Cei care nu pot plăti 

au dificultăţi în asigurarea unor condiţii de viaţă normale pe timpul iernii. Nimeni nu ar 

trebui să fie privat de căldură din cauza faptului că nu poate plăti. 

 

De asemenea, spun că autorităţile au datoria de a păstra siguranţa comunităţii. Lipsa 

încălzirii duce la boli, al căror tratament costă şi care se pot transmite în cadrul comunităţii.  

 

Alţii sunt împotriva acestui plan. Aceşti vor ca încălzirea să fie asigurată în funcţie de 

nevoi şi merite. Ei spun că oamenii care au bani nu e corect să plătească pentru cei care nu 

îşi pot permite să plătească facturile de încălzire. 

 

Unora nu le convine să plătească impozite mai mari doar pentru că au venituri mai mari. Ei 

spun că şi capacitatea lor de plată are o limită. De asemenea, spun ei, şi oamenii care 

plătesc impozite mai mari merită să primească ajutor pentru a plăti facturile de încălzire.    

 

Alţii sunt de acord doar cu o parte a planului. Conducerea centralei termice susţine o parte 

din plan. Ei ştiu că încălzirea este importantă. Dar nu le place să li se limiteze tarifele pe 

care le pot percepe de la locuitori. Ei cred că e nevoie şi merită să crească preţurile atunci 

când costurile echipamentelor şi combustibililor cresc.  
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Comisia socială a convocat o şedinţă publică, la care a invitat cetăţeni interesaţi pentru a-şi 

spune părerile cu privire la acest plan. Scopul şedinţei este să afle mai multe lucruri cu 

privire la ceea ce cred cetăţenii despre propunere. După şedinţa publică, membrii pot 

sugera anumite schimbări la propunere.  

 

Serviciile de încălzire ar trebui distribuite în funcţie de nevoi, capacitate, sau merite? 

De ce crezi că oamenii au păreri diferite cu privire la propunerea pentru sistemul de încălzire?  

 

Participanţii la şedinţa publică 

 

Grupul 1 – Comisia socială a Consiliului Local. 

Voi reprezentaţi interesele tuturor cetăţenilor oraşului. Scopul vostru este să oferiţi servicii 

publice, în mod rezonabil şi drept.  

 

Grupul 2 – Grupul pentru drepturile familiei. 

Voi susţineţi planul. Credeţi că toţi cetăţenii au nevoie şi merită să primească servicii 

încălzire iar bugetul oraşului are capacitatea de a le oferi.  

 

Grupul 3 – Grupul pentru drepturile plătitorilor de impozite. 

Voi sunteţi împotriva planului. Voi credeţi că cetăţenii care au venituri mai mari nu ar 

trebui impozitaţi pentru a plăti subvenţiile oferite celor care nu îşi permit să plătească 

pentru ele.  

 

Grupul 4 – Cetăţeni pentru o societate sănătoasă. 

Voi susţineţi planul. Credeţi că este necesar ca toţi cetăţenii să aibă acces la încălzire, 

pentru a se asigura sănătatea locuitorilor şi a se preveni apariţia şi răspândirea bolilor.  

 

Grupul 5 – Cetăţeni cu venituri mari. 

Voi sunteţi împotriva planului. Voi credeţi că oamenii care lucrează suficient de mult şi 

eficient sunt capabili să achite facturle şi nu ar trebui să plătească pentru oamenii care nu 

sunt capabili să-şi asigure un venit satisfăcător.  
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Grupul 6 – Grupul profesioniştilor de la centrala termică. 

Voi susţineţi mare parte din plan. Sunteţi împotriva părţii din plan care impune limite 

asupra tarifelor pe care le percepeţi locuitori pentru încălzire.  

 

Pregătirea pentru şedinţa publică 

Toate grupurile trebuie mai întâi să-şi revadă rolurile şi povestea O propunere pentru 

sistemul de încălzire al oraşului. Toate grupurile trebuie să completeze tabelul 

„Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor de justiţie distributivă” din lecţia 

anterioară. 

 

Grupul 1 – Grupul vostru trebuie să aleagă un preşedinte care să conducă discuţiile. De 

asemenea, trebuie să folosiţi instrumentele intelectuale pentru a pregăti întrebări pe care să 

le puneţi celorlalte grupuri în timpul şedinţei.  

 

Grupurile 2-6 – Fiecare grup trebuie să folosească informaţiile din tabelul de instrumente 

intelectuale pentru a pregăti câte un discurs scurt pe care să îl ţină în timpul şedinţei 

publice. Fiecare grup trebuie să îşi aleagă o persoană care să vorbească în faţa comisiei. 

Ceilalţi elevi din grup trebuie să pregătească răspunsurile la întrebările pe care le-ar putea 

pune membrii comisiei.  

 

Participarea la şedinţa publică 

Preşedintele Comisiei declară şedinţa deschisă. Preşedintele invită fiecare grup de cetăţeni 

să îşi ţină prezentarea în faţa comisiei. După fiecare prezentare, preşedintele le dă celorlalţi 

membri ai comisiei şansa de a pune întrebări grupului. După ce ascultă toate grupurile, 

membrii comisiei vor discuta punctele cheie abordate în prezentărilor. Membrii comisiei 

vor trebui să explice cetăţenilor de ce vor susţine sau nu vor susţine planul în forma lui 

actuală. De asemenea, pot sugera schimbări la plan. La sfârşitul şedinţei, comisia va vota 

pentru a aproba sau respinge planul.  

 

Discuţii  

? Ce idei – nevoie, capacitate, sau merit – au fost cele mai importante în evaluarea 

propunerii pentru sistemul de încălzire? 

? Ce idei – nevoie, capacitate, sau merit – ar trebui să fie cele mai importante pentru 

a decide o modalitate dreaptă de a asigura serviciile de încălzire? De ce? 
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? Credeţi că sugestiile diferiţilor membri ai comisiei pentru îmbunătăţirea propunerii 

pentru sistemul de încălzire ar fi drepte? De ce sau de ce nu? 

? Ce sugestii aţi oferi voi pentru a îmbunătăţi propunerea? De ce? 

? În ce mod au fost utile instrumentele intelectuale pentru justiţia distributivă în 

analizarea acestei probleme şi în pregătirea pentru şedinţa publică? 
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MODULUL 3: Cum putem rezolva problemele legate de justiţia corectivă? 

 

Acest modul este despre justiţia corectivă. Justiţia corectivă se referă la corectitudinea a 

ceea ce se face în privinţa unei greşeli sau prejudiciu. În acest modul, vom numi ceea ce se 

face în privinţa unei greşeli sau prejudiciu un răspuns. Vom discuta corectitudinea 

răspunsurilor la greşeli sau prejudicii.  

 

Acest modul îţi va prezenta câteva instrumente intelectuale care sunt utile când încerci să 

rezolvi probleme de justiţie corectivă. De asemenea, vei practica utilizarea acestor 

instrumente.  

 

Lecţia 5 

Care sunt scopurile justiţiei corective 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei învăţa scopurile şi obiectivele justiţie corective. De asemenea, vei 

învăţa câteva idei importante care sunt utile în rezolvarea problemelor de justiţie corectivă.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici scopurile justiţiei corective şi de ce este 

ea importantă. De asemenea, ar trebui să ştii să explici şi să foloseşti ideile de greşeală, 

prejudiciu, a corecta, a preveni, a opri.  

 

Cuvinte cheie 

a corecta                                           a preveni 

a opri                                                greşeală 

prejudiciu 

 

Idei de reţinut... 

Ce sunt greşelile şi prejudiciile? 

Ai învăţat că justiţia corectivă se referă la corectitudinea unui răspuns la o greşeală sau 

prejudiciu. Pentru a începe discuţiile cu privire la acest subiect, trebuie să clarificăm sensul 

cuvintelor „greşeală” şi „prejudiciu”. Citeşte definiţiile şi exemplele, iar apoi dă exemple 

de greşeli şi prejudicii din propria ta experienţă.  
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O greşeală apare atunci când cineva încalcă o regulă sau lege sau se comportă în mod 

necorespunzător. 

 

greşeală: o greşeală se produce atunci când cineva încalcă o regulă sau lege, sau se comportă în 

mod necorespunzător 

 

 Elevul care a întârziat la ore a încălcat o regulă a şcolii.  

 Persoana care a furat bani a încălcat legea.  

 Elevul care a spus lucruri false şi supărătoare despre prietenul său nu a respectat un 

principiu moral.  

 

Un prejudiciu apare atunci când viaţa, proprietatea, libertatea, sau bunăstarea unei 

persoane este deteriorată sau distrusă. 

 

prejudiciu: un prejudiciu se produce atunci când viaţa, proprietatea, libertatea, sau bunăstarea 

unei persoane este deteriorată sau distrusă 

 

 Silviu l-a lovit pe Ovidiu şi i-a rupt un dinte.  

 Iulian a scris pe pereţi, producând stricăciuni proprietăţii şcolii. 

 Laurenţiu s-a uitat în jurnalul Laurei, violându-i dreptul la intimitate.  

 

Întârzirea la ore este o greşeală sau prejudiciu? Care ar fi un răspuns corect? 

 

Uneori, greşelile şi prejudiciile pot apărea în acelaşi timp. 

 

 Riana a încălcat o regulă a şcolii pentru că a fugit pe coridor, a alunecat şi a căzut. 

 Alex a jefuit magazinul din cartier. În timpul jafului l-a rănit pe vânzător.  

 Alin a împrumutat radioul lui Claudiu fără a-i cere permisiunea acestuia. Din 

întâmplare, l-a scăpat pe jos, iar acesta s-a stricat.  

 

Ce greşeală şi prejudiciu a comis Alex? Care ar fi un răspuns corect? 

 

 

 



 26 

Rezolvă problema... 

Poţi identifica greşelile şi prejudiciile în fiecare situaţie? 

Fiecare situaţie descrie greşeli sau prejudicii. Citeşte situaţiile, apoi lucrează cu un partener 

pentru a răspunde la întrebările din secţiunea „Aplicaţii practice”.  

 

1. Iulia şi Paula au decis să facă nişte oale de lut pentru părinţii lor. Au lucrat câteva zile. 

Au pictat oalele foarte frumos şi le-au pus la uscat în cuptorul şcolii. În drum spre casă, 

Paula a alunecat şi a dat peste Iulia, iar Iulia şi-a scăpat oala, care s-a făcut bucăţi.  

 

Care ar fi un răspuns corect la greşeala sau prejudiciul din această situaţie?   

 

2. Radu se îndrepta spre biroul directorului cu un mesaj de la profesoara sa. Daniel l-a 

oprit pe Radu pe coridor şi i-a spus: „Dacă nu îmi dai nişte bani, o să te bat.” Radu i-a 

dat lui Daniel cei zece lei pe care îi strânsese pentru a merge la film.  

 

3. D-na Sabău stătea în staţia de autobus, aşteptând autobuzul, când un grup de trei 

adolescenţi au împins-o şi i-au furat poşeta. D-na Sabău a căzut şi şi-a rupt mâna. Trei 

zile mai târziu poliţia i-a arestat pe cei trei tineri. D-na Sabău i-a identificat. Toţi trei 

aveau deja probleme cu legea şi pentru alte infracţiuni.  

 

Aplicaţii practice 

? În care situaţie s-a produs o greşeală şi un prejudiciu? 

? În care situaţie s-a produs doar o greşeală? 

? În care situaţie s-a produs doar un prejudiciu? 

? Daţi exemple de situaţii, din experienţa voastră, care să includă următoarele: 

 atât o greşeală cât şi un prejudiciu 

 doar o greşeală 

 doar un prejudiciu 

 

Idei de reţinut... 

De ce avem nevoie de justiţie corectivă? 

În orice grup sau comunitate, vor exista întotdeauna situaţii în care cineva comite o 

greşeală sau cauzează un prejudiciu faţă de altă persoană, intenţionat sau accidental. Când 
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acest lucru se întâmplă, de obicei vrem să facem ceva pentru a îndrepta situaţia. Există trei 

scopuri sau obiective ale justiţiei corective. Acestea sunt a corecta, a preveni, a opri.  

 

 A corecta – În general, principalul scop al justiţiei corective este de a corecta o 

greşeală sau prejudiciu în mod drept – a îndrepta lucrurile pentru a fi drept.  

 

a corecta: a îndrepta lucrurile în mod drept/corect 

 

 Să presupunem că un şofer a trecut pe roşu, a avariat o altă maşină şi l-a rănit pe 

şoferul acestuia. Pentru a corecta aceste greşeli şi prejudicii, primul şofer ar trebui 

să plătească: 

 o amendă pentru că a încălcat o regulă de circulaţie 

 reparaţiile la maşina avariată 

 cheltuielile medicale ale persoanei rănite 

 

 A preveni – Un alt scop al justiţie corective este de a preveni repetarea unei greşeli 

sau prejudiciu comis de cineva.  

 

a preveni: a face ca ceva să nu se producă 

 

 Dacă cineva ar conduce maşina sub influenţa alcoolului şi i s-ar suspenda carnetul 

pentru încălcarea legii, acea persoană nu ar mai putea conduce maşina. Acest lucru 

ar preveni producerea unui accident.  

 

 A opri – Scopul final al justiţiei corective este de a opri sau descuraja oamenii de 

la comiterea greşelilor sau cauzarea prejudiciilor.  

 

a opri: a descuraja o acţiune 

 

 Oamenii ar putea conduce mai atent dacă ştiu că ar putea să-şi piardă carnetul 

pentru încălcarea legii. Legea îi împiedică să conducă maşina cu neatenţie.  

 

Ce scopuri ar trebui să ia în considerare un judecător când răspunde la o greşeală sau 

prejudiciu: să corecteze, să prevină, sau să oprească? 
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Uneori, când s-a produs o greşeală sau un prejudiciu, nu există nici un mod de a le corecta. 

De exemplu, dacă cineva omoară o altă persoană, nu există nici o modalitate de a învia 

acea persoană. Într-o asemenea situaţie, am putea încerca că corectăm greşeala pedepsind 

persoana vinovată. De asemnea, am putea încerca să prevenim comiterea unei alte crime de 

către acea persoană. De asemenea, încercăm să oprim alte persoane de la comiterea 

aceleiaşi crime.  

 

Rezolvă problema... 

Poţi sugera un răspuns corect la aceste greşeli şi prejudicii? 

Analizează fiecare situaţie. Apoi lucrează cu un partener pentru a răspunde la întrebările 

din secţiunea „Aplicaţii practice”. 

 

1. Ionuţ  a folosit un briceag pentru a-şi grava numele pe o masă din biblioteca şcolii.  

2. Corina a mers la cumpărături cu părinţii ei. Când a crezut că nu o vede nimeni, Corina 

a luat un CD şi l-a băgat în buzunar. Directorul magazinului a oprit-o pe Corina când a 

vrut să plece din magazin.  

3. Dora admira avionul de jucărie al lui Cosmin. Ea nu a observat că avionul se afla pe 

marginea mesei. Când s-a ridicat, avionul a căzut şi s-a rupt.  

4. Bogdan şi Marius au jefuit alimentara din cartier. Când au fugit din magazin, Bogdan l-

a lovit pe vânzător. Când poliţia i-a prins pe hoţi, Bogdan avea 1800 de lei în buzunar.  

 

Aplicaţii practice 

? Care ar fi un răspuns corect la greşeala sau prejudiciul din această situaţie? 

? Cum ar corecta răspunsul vostru greşeala sau prejudiciul? 

? Cum ar preveni răspunsul vostru ca persoana respectivă să comită greşeli sau 

prejudicii similare în viitor? 

? Cum ar opri sau descuraja răspunsul vostru alţi oameni de la a comite greşeli sau a 

cauza prejudicii similare? 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Găseşte articole în ziare şi reviste care să prezinte chestiuni legate de modalităţi drepte 

de a corecta greşeli şi prejudicii. Crează un panou al justiţie unde să îţi expui articolele.  
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2. Scrie o poveste din experienţa ta care să abordeze probleme legate corectitudinea cu 

care au fost îndreptate anumite greşeli sau prejudicii. 

3. Crează câteva marionete. Pune în scenă, folosind marionetele, o piesă care să prezinte 

o situaţie în care a fost îndreptată o greşeală sau prejudiciu.   

Lecţia 6 

Ce idei sunt utile în rezolvarea problemelor legate de justiţia corectivă? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei învăţa primele patru instrumente intelectuale utile în dezvoltarea unor 

răspunsuri drepte şi adecvate la greşeli şi prejudicii. Aceste instrumente te vor ajuta să 

analizezi seriozitatea greşelii sau prejudiciului. Te vor ajuta să analizezi persoana care a 

comis greşeala sau prejudiciul. De asemenea, te vor ajuta să analizezi persoana care suferă 

consecinţele greşelii sau prejudiciului.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici primele patru instrumente intelectuale 

utile în rezolvarea problemelor de justiţie corectivă. 

 

Cuvinte cheie.... 

judecător 

 

Idei de reţinut... 

Ce idei putem folosi pentru a dezvolta răspunsuri drepte la greşeli şi prejudicii? 

Ai învăţat că un răspuns drept la o greşeală sau prejudiciu trebuie să facă trei lucruri. 

 Trebuie să corecteze, sau să îndrepte greşeala sau prejudiciul. 

 Trebuie să prevină repetarea greşelii sau prejudiciului de către acea persoană. 

 Trebuie să oprească, sau să descurajeze alte persoane de la comiterea unor greşeli 

sau cauzarea unor prejudicii similare.   

 

De asemenea, ai învăţat că nu este întotdeauna uşor să corectezi o greşeală sau prejudiciu. 

Dacă nu poţi face ca lucrurile să fie la fel ca înainte de comiterea greşelii sau cauzarea 

prejudiciului, care ar putea fi un răspuns drept şi adecvat? Există mai multe lucruri care 

trebuie luate în considerare.  
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Rezolvă problema... 

Poţi identifica idei care să ne ajute să rezolvăm probleme de justiţie corectivă? 

Ultima oară când am vizitat Bedlam, Custis învăţase câteva modalităţi drepte de a distribui 

beneficii şi obligaţii. În Capitolul 3 al poveştii Custis învaţă despre justiţie, vei analiza 

modul în care Custis învaţă să rezolve probleme legate de justiţia corectivă. Citeşte 

povestea. Apoi lucrează cu un partener pentru a analiza povestea cu atenţie şi a răspunde la 

întrebările de la sfârşit.  

 

CUSTIS ÎNVAŢĂ DESPRE JUSTIŢIE 

Capitolul 3 

 

După o vreme în funcţia de şerif al oraşului Bedlam, Custis a vrut să-şi schimbe slujba. S-a 

gândit că i-ar plăcea să fie judecător. Custis a decis să candideze la această funcţie. 

 

A participat la concursul pentru postul de judecător şi a amintit membrilor comisiei cum a 

învăţat să fie un şerif bun şi drept. „Voi fi cel mai drept judecător din această zonă”, 

promise el. 

 

Custis a avut o victorie răsunătoare. Imediat după alegeri, Custis a auzit un vâjâit lângă 

judecătorie. A ieşit în grabă afară şi a văzut un balon cu aer cald care se legăna cu putere în 

aer. Kevin, Lidia şi Luther tocmai jefuiseră banca din nou! Grăbiţi să scape, hoţii au intrat 

în panică şi au pierdut controlul balonului. Oamenii de pe stradă ţipau şi fugeau la adăpost. 

Balonul şuiera tot mai tare şi se lovi într-o camionetă de la fermă. Camioneta a pornit la 

vale, încet la început, dar prinzând viteză în drumul său. Poc! Camioneta a trecut printr-un 

zid şi a aterizat în magazinul universal al lui Sally. Ce harababură! Camioneta a răsturnat 

găleţi întregi de fasole şi făină. Peste tot erau împrăştiate alimente. Sticla şi lemnul care 

zburau de colo colo tăiau şi răneau oamenii care se aflau la cumpărături în magazin. 

 

În timpul procesului, Custis a condus audierile în calitate de judecător. După ce i s-au 

prezentat dovezile, a spus: „Vă declar pe toţi trei vinovaţi de jaf armat. De asemenea, aţi 

rănit oameni, aţi distrus o camionetă şi magazinul universal.” 
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Custis nu ştia sigur ce să facă mai departe. Şi-a deschis cartea, Totul despre justiţie. „Aici 

scrie că trebuie să găsim modalităţi drepte de a îndrepta lucrurile. Cum o să facem asta?” 

întrebă Custis. 

 

„Scrie că, mai întâi, trebuie să identifici greşelile şi prejudiciile. Uau, sunt multe. 

 Aţi jefuit banca. 

 Aţi folosit o armă. 

 Aţi rănit oameni. 

 Aţi distrus proprietăţi.” 

 

Custis citi: „Decide cât de serioase sunt greşelile sau prejudiciile”. 

 

„Ei bine,” se gândi el, „jefuirea unei bănci este un lucru serios. Folosirea unei arme pentru 

a comite o infracţiune este un lucru serios. Camioneta şi magazinul sunt distruse. Câţiva 

oameni sunt răniţi.” 

 

Cartea continua: „Apoi, trebuie să analizezi oamenii care au comis greşelile şi au 

cauzat prejudiciile.” 

 

„Ei bine, Luther este conducătorul”, se gândi Custis. „A fost închis de trei ori pentru 

aceeaşi crimă. Lidiei îi pare rău pentru că a participat la jaf. S-a oferit să facă ordine. Kevin 

are 15 ani. Nu a fost el conducătorul.” 

 

Apoi citi mai departe: „Analizează oamenii care au suferit consecinţele greşelii sau 

prejudiciului.” 

 

„Cum o să plătească răniţii onorariul doctorului? Cum o să-şi mai câştige Sally existenţa? 

Fermierul nu are bani să-şi repare camioneta. Banii băncii au fost înapoiaţi, dar oamenii nu 

mai vor să-şi ţină economiile acolo.” 

 

Apoi Custis mai citi: „Care sunt câteva răspunsuri drepte pentru a îndrepta lucrurile? 

Ce pot face ca să previn repetarea greşelii?” Se scărpină în cap şi se gândi... 

 I-aş putea pune să plătească daune. 

 I-aş putea pune să repare lucrurile ei înşişi. 



 32 

 I-aş putea trimite la şcoală să înveţe să facă diferenţa dintre bine şi rău. 

 I-aş putea trimite la un tratament, să-şi vindece mania de a jefui bănci.  

 I-aş putea închide în închisoare ca să le dau o lecţie. 

 

„Am nevoie de puţin ajutor înainte de a lua o decizie”, spuse Custis. Se întoarse spre o 

fetiţă din primul rând. „Ce zici?”, o întrebă el.  

 

Analizează cu atenţie 

? Ce lucruri a luat în considerare Custis înainte de a decide ce să facă? 

? După ce te gândeşti la toate aceste lucruri, cum ai răspunde tu la greşelile şi 

prejudiciile descrise în poveste? 

? Cum ar corecta răspunsurile tale greşelile şi prejudiciile din poveste? 

? Cum ar preveni răspunsurile tale repetarea în viitor a unor greşeli şi prejudicii 

similare de către cei trei hoţi? 

? Cum ar opri, sau descuraja răspunsurile tale alte persoane de la a face aceleaşi 

lucruri? 

 

Idei de reţinut... 

Care sunt câteva instrumente intelectuale utile în rezolvarea problemelor de justiţie 

corectivă? 

Acum ai câteva idei care să te ajute să decizi cum să răspunzi la o greşeală sau prejudiciu în 

mod drept. Aceste idei te ajută să stabileşti modalităţi corecte de a îndrepta lucrurile. De 

asemenea, te ajută să previi repetarea unor greşeli sau prejudicii similare în viitor.  

 

Acum vom analiza primii patru paşi din cadrul instrumentelor intelectuale pentru justiţia 

corectivă. În lecţia următoare, mai sunt prezentaţi încă trei paşi. 

 

Fiecare pas are întrebări şi exemple. Când îţi sunt clare întrebările, aplică-le la exemple.  

 

Pasul 1. Identifică greşelile şi prejudiciile. 

Trebuie să ştii care sunt greşelile şi prejudiciile pe care vrei să le îndrepţi. În unele situaţii 

pot exista şi greşeli şi prejudicii. În altele pot exista doar greşeli, sau doar prejudicii.  

Care sunt greşelile? 

Care sunt prejudiciile? 
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 Un copil se repede în stradă şi este lovit de o maşină. Şoferul conducea cu atenţie, 

respectând regulile de circulaţie.  

 Un copil se repede în stradă şi este lovit de o maşină. Şoferul conducea cu viteză şi 

nu a putut să oprească la timp pentru a evita accidentul.  

 

Pasul 2. Stabileşte cât de serioase sunt greşelile şi prejudiciile. 

Ai auzit expresia „pedeapsa trebuie să fie pe măsura infracţiunii”. Asta înseamnă că 

răspunsul nostru trebuie să fie la fel de serios ca şi greşeala sau prejudiciul. Pentru a avea 

un răspuns drept, trebuie să ştim cât de serioase sunt greşelile sau prejudiciile.  

 

Câte persoane sau lucruri sunt afectate? 

Cât au durat greşelile sau prejudiciile?  

Cât de dăunătoare sunt greşelile sau prejudiciile? 

Cât de ofensatoare sunt greşelile sau prejudiciile la adresa principiilor noastre de bine şi 

rău? 

 Rănile pe care le-a suferit David în urma accidentului au avut nevoie de 

spitalizare timp de 9 luni. 

 Un elev a distrus toate calculatoarele din şcoală.  

 Un copil a luat un măr din pomul vecinului.  

 

Pasul 3. Analizează persoana sau persoanele care au comis greşeala sau au cauzat 

prejudiciile 

Pentru a stabili un răspuns drept, trebuie să ştim câteva lucruri importante despre persoana 

sau persoanele care au comis greşelile sau au cauzat prejudiciile. 

 

Persoana a intenţionat să comită greşeala sau să cauzeze prejudiciul, sau acestea s-au 

produs accidental? 

 Daniel a spart un geam în timp ce juca basket. 

 Sorin a spart un geam la casa Sarei pentru că era supărat pe ea.  

 

Persoana avea capacitatea de a şti că acţiunile sale sunt greşite sau că ar putea cauza 

prejudicii? 

 Fratele tău are doi ani. Încă nu ştie că este greşit să îţi ia lucrurile fără a-ţi cere 

permisiunea.  
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Persoana ştia ce se va întâmpla şi totuşi a decis să acţioneze? 

 Sora ta ştia că dacă îţi va lovi radioul, acesta se va strica, şi totuşi a făcut-o.  

 Un copilaş s-a jucat cu nişte chibrituri şi a dat foc la casa părinţilor săi.  

 

Persoana nu a observat sau nu a băgat în seamă posibilele riscuri? 

 Prietenul tău te-a ajutat să duci nişte cărţi la şcoală. Acesta tot vorbea şi se 

prostea şi nu  a văzut groapa din drum. Când s-a împiedicat, cărţile au căzut în 

noroi.  

 

Persoana a mai făcut greşeli similare sau a mai cauzat prejudicii similare înainte? 

 Este a treia oară când Andrei i-a ameninţat pe ceilalţi copii şi le-a cerut banii.  

 

Persoanei îi pare rău pentru ceea ce a făcut? 

 Gabriel şi-a cerut scuze pentru că ţi-a stricat bicicleta. S-a oferit să repare ceea ce 

a stricat.  

 

Dacă persoana nu a acţionat singură, care a fost rolul său? 

 Cristi este şeful grupului care a dat spargerea în garajul vecinilor. Bogdan a stat 

de pază pentru a-i preveni dacă vine cineva.  

 

Pasul 4. Analizează persoana sau persoanele care au suferit consecinţele greşelii sau 

prejudiciului. 

Există câteva lucruri importante pe care ar trebui să le ştim despre persoana sau persoanele 

care au suferit consecinţele greşelii sau prejudiciului.  

 

Persoana sau persoanele care au suferit consecinţele greşelii sau prejudiciului au contribuit 

în vreun fel la ce s-a întâmplat? 

 Liviu s-a căţărat peste zidul vecinului pentru a-şi lua mingea fără a-i cere 

permisiunea acestuia. Câinele vecinului l-a muşcat de picior.  

 

Care este capacitatea persoanei de a se recupera de pe urma greşelii sau prejudiciului? 

 Liviu trebuie să meargă la urgenţe pentru a-şi trata muşcătura de câine. Părinţii 

săi nu îşi permit să plătească pentru îngrijirile medicale. 
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Rezolvă problema... 

Poţi descrie greşelile, prejudiciile, şi persoanele care le-au produs în această situaţie? 

Citeşte O promisiune încălcată. Apoi lucrează cu un partener pentru a răspunde la 

întrebările din tabelul „Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor de justiţie 

corectivă” de mai jos. După ce aţi completat tabelul, răspundeţi la întrebările din secţiunea 

„Aplicaţii practice”. 

 

O promisiune încălcată 

 

Darius are 12 ani. Îi place basketul şi joacă la cea mai bună echipă din regiune. El îşi dorea 

atât de mult o pereche de pantofi de basket „Supersonic” încât îi visa tot timpul. I-a rugat 

pe părinţii lui să-i cumpere pantofii. „Toată lumea îi are, numai eu nu”, spuse el.  

 

„Darius, ştii că nu ne putem permite acei pantofi, sunt prea scumpi”, spuse mama sa.  

Părinţii lui au discutat problema în seara aceea. Ei credeau că este important ca Darius să 

înveţe valoarea banilor. Aşa că au discutat şi au făcut un plan. 

 

„Darius, dacă poţi să câştigi jumătate din cât costă pantofii, noi vom pune cealaltă 

jumătate”, îi spuse tatăl său. „Ne vom asuma un risc pentru că vrem să te ajutăm. Am decis 

să luăm o parte din economiile noastre pentru ca tu să ai pantofii înainte să treacă vara. Dar 

tu va trebui să ne înapoiezi jumătate din bani.” 

 

„Acum că am lămurit asta”, spuse mama lui, „d-na Ionescu are nevoie de cineva care să o 

ajute la diferite treburi şi să-i plimbe câinele. Ce spui Darius?” 

 

„O să vorbesc cu ea imediat”, a promis Darius. Era foarte entuziasmat. A mers cu părinţii 

lui să-şi cumpere pantofii Supersonic. I-a purtat în parc şi a petrecut multe ore fericite 

jucând basket cu prietenii lui.  

 

Au trecut zilele, iar Darius nu a vorbit cu d-na Ionescu. Părinţii lui l-au întrebat de ce nu îşi 

ţine promisiunea. Darius a răspuns: „Am fost prea ocupat. O să o sun pe d-na Ionescu 

mâine.” 
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A venit şi a doua zi, iar Darius tot nu a sunat-o pe d-na Ionescu şi nici nu a găsit altceva de 

lucru. A devenit clar că Darius nu avea de gând să respecte aranjamentul pe care l-a făcut 

cu părinţii săi.  

 

Ce întrebări ai pune pentru a putea stabili un răspuns drept la greşelile şi prejudiciile din 

această poveste? 

 

Aplicaţii practice 

? Cum te-au ajutat primii patru paşi ai instrumentelor intelectuale să înţelegi 

seriozitatea greşelilor şi prejudiciilor din poveste? 

? Cum te-au ajutat să înţelegi mai bine persoana care a comis greşelile sau a cauzat 

prejudiciile? 

? Cum te-au ajutat să înţelegi mai bine persoanele care au suferit de pe urma 

greşelilor sau prejudiciilor? 

 

Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor de justiţie corectivă 

1. Care sunt greşelile sau prejudiciile? 

 Care sunt greşelile? 

 Care sunt prejudiciile? 

 

2. Cât de serioase sunt greşelile sau prejudiciile? 

 Câte persoane sau lucruri sunt afectate? 

 Cât au durat greşelile sau prejudiciile?  

 Cât de grave sunt greşelile sau prejudiciile? 

 Cât de ofensatoare sunt greşelile sau prejudiciile la adresa principiilor noastre de 

bine şi rău? 

 

3. Cine a comis greşelile sau a cauzat prejudiciile? 

 Persoana a intenţionat să comită greşeala sau să cauzeze prejudiciul, sau acestea 

s-au produs accidental? 

 Persoana avea capacitatea de a şti că acţiunile sale sunt greşite sau că ar putea 

cauza prejudicii? 

 Persoana ştia ce se va întâmpla şi totuşi a decis să acţioneze? 

 Persoana nu a observat sau nu a băgat în seamă posibilele riscuri? 

 Persoana a mai făcut greşeli similare sau a mai cauzat prejudicii similare 
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înainte? 

 Persoanei îi pare rău pentru ceea ce a făcut? 

 Dacă persoana nu a acţionat singură, care a fost rolul său? 

4. Cine a suferit în urma greşelilor sau prejudiciilor? 

 Persoana a contribuit în vreun fel la ce s-a întâmplat? 

 Care este capacitatea persoanei de a se recupera de pe urma greşelii sau 

prejudiciului? 

 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Găseşte un articol de ziar sau revistă care să descrie o greşeală sau un prejudiciu. 

Foloseşte primii patru paşi ai instrumentelor intelectuale pentru a analiza 

 seriozitatea greşelii sau a prejudiciului 

 persoana care a comis greşeala sau a cauzat prejudiciul 

 persoana care a suferit de pe urma greşelii sau prejudiciului 

 

2. Scrie o scurtă poveste care să prezinte modul în care crezi că părinţii lui Darius ar 

trebui să răspundă la greşelile şi prejudiciile descrise în povestea O promisiune 

încălcată.  

3. Fă un colaj care să prezinte cum te-ai simţit când cineva şi-a încălcat o promisiune faţă 

de tine, sau cum te-ai simţit când tu ţi-ai încălcat o promisiune. Nu uita să incluzi 

greşelile sau prejudiciile care au rezultat din încălcarea promisiunii.  

 

 

Lecţia 7 

Ce alte idei sunt utile în rezolvarea problemelor legate de justiţia corectivă? 

 

Această lecţie are un scop... 

Această lecţie completează instrumentele intelectuale pentru justiţia corectivă. În timpul 

lecţiei vei învăţa ce întrebări să pui pentru a putea lua o decizie dreaptă şi adecvată. De 

asemenea, vei avea ocazia de a folosi toţi paşii instrumentelor intelectuale pentru a putea 

stabili un răspuns drept la o problemă de justiţie corectivă.  
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La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici toate instrumentele intelectuale pentru 

justiţia corectivă. Ar trebui să ştii să aplici instrumentele. De asemenea, ar trebui să ştii să 

explici felul în care te-au ajutat instrumentele să stabileşti un răspuns drept şi adecvat.  

 

Cuvinte cheie... 

demnitate                                 a informa                                      a pedepsi 

libertăţi                                    a ierta                                            a repara 

a ignora                                    practic                                           seriozitate 

 

Idei de reţinut... 

Care sunt celelalte instrumente intelectuale pentru justiţia corectivă? 

Acum ştii cum să analizezi greşelile şi prejudiciile şi persoanele care le-au produs. De 

asemenea, ştii să analizezi persoanele care au suferit în urma greşelii sau prejudiciului. 

Următorii paşi care trebuie făcuţi în cadrul instrumentelor intelectuale te ajută să stabileşti 

un răspuns drept şi adecvat.  

 

 Fiecare pas are întrebări şi exemple. Când îţi sunt clare întrebările, aplică-le la exemple.  

 

Pasul 5. Gândeşte-te ce ai putea face pentru a îndrepta lucrurile. Gândeşte-te ce ai 

putea face pentru a preveni comiterea unor greşeli sau prejudicii similare în viitor. 

Vrem să ştim ce am putea face pentru a răspunde în mod drept şi adecvat. Unele răspunsuri 

pot ajuta la îndreptarea lucrurilor. Altele ar putea preveni sau opri oamenii de la comiterea 

unor greşeli sau cauzarea unor prejudicii în viitor.  

 

Ar trebui să trecem cu vederea peste sau să ignorăm greşeala sau prejudiciul? 

 Dacă prietenul tău cel mai bun te calcă din greşeală pe picior, ai putea decide să 

ignori acest lucru.  

 

Ar trebui să informăm persoana că a făcut ceva greşit sau a cauzat un prejudiciu? 

 Dacă un copil aruncă nisip în sus, i-ai putea spune că ceea ce a făcut e greşit, 

deoarece nisipul le-ar putea intra în ochi celorlalţi copii.  

 

Ar trebui să iertăm persoana pentru ceea ce a făcut? 
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 Dacă sora ta mai mică ţi-a spart vaza preferată, ai putea să o ierţi pentru 

prejudiciul cauzat dacă îşi cere scuze.  

 

a ierta: a scuti o persoană de pedeapsa pentru comiterea unei greşeli sau cauzarea unui 

prejudiciu 

 

Ar trebui să îi cerem persoanei să repare sau să înapoieze ceva? 

 Dacă prietenul tău împrumută rucsacul tău şi îl rupe, îl poate repara. 

 Dacă prietenul tău îţi ia banii, acesta ţi-i poate da înapoi.  

 

a repara: a readuce ceva la starea pe care o avea înainte de a fi schimbat într-un fel 

 

Ar trebui să îi cerem persoanei să plătească o sumă de bani pentru greşeala sau 

prejudiciul produs? 

 Dacă prietenul tău îţi rupe mâna, acesta ar putea plăti onorariul doctorului.  

 

Ar trebui să pedepsim persoana pentru greşeala sau prejudiciul produs? 

 Dacă fratele tău încalcă o regulă a familiei, părinţii tăi ar putea să îi interzică să 

folosească telefonul timp de o săptămână.  

 

a pedepsi: a impune sancţiuni speciale asupra unei persoane ca răspuns la o greşeală 

 

Ar trebui să îi cerem persoanei să se supună unui tratament sau să primească o educaţie 

specială pentru a nu mai face lucruri similare în viitor? 

 O persoană care îi răneşte tot timpul pe ceilalţi ar putea avea o problemă fizică sau 

mentală care ar putea fi tratată de medici.  

 O persoană care conduce imprudent ar putea face încă o dată şcoala de şoferi.  

 

Pasul 6. Alte lucruri importante de luat în considerare. 

Odată ce ne-am făcut o idee cu privire la ceea ce ar putea reprezenta un răspuns drept la o 

anumită greşeală sau prejudiciu, trebuie să ne asigurăm că decizia noastră este cea mai 

potrivită. 

 

Răspunsul corespunde seriozităţii greşelii sau prejudiciului? 
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 Marian a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru că a furat o pâine. 

 

seriozitate: importanţa, gravitatea, sau pericolul asociat consecinţelor 

 

Răspunsul violează vreuna din libertăţile persoanei? 

 Andrei a fost concediat pentru că şi-a exprimat dezaprobarea faţă de primar cu 

voce tare. 

 

libertăţi: acele drepturi garantate de Constituţie 

 

Răspunsul respectă demnitatea umană? 

 Antrenorul l-a ras în cap pe Tibi pentru că şi-a uitat uniforma de două ori.  

 

demnitate: credinţa că fiinţele umane trebuie tratate cu respect oricine ar fi ele 

 

Răspunsul este practic? 

 Părinţii Simonei nu au mers la servici o săptămână şi au pierdut salarul pe o 

săptămână pentru că au vrut să se asigure că Simona nu va încerca să scape de 

treburile casnice care i-au fost atribuite.  

 

practic: realist, care poate fi aplicat; util şi logic 

 

Răspunsul îi tratează pe oameni în mod egal? 

 Tudor şi Dora au fost prinşi chiulind de la ore. Tudor a fost suspendat două 

săptămâni. Dora a fost suspendată doar două zile pentru că este fată.  

 

Răspunsul promovează justiţia distributivă? 

 Victor şi Raul au cazier. Ambii au fost găsiţi vinovaţi în cazuri separate, dar 

similare, de jaf. Unul a fost condamnat la un an închisoare, iar celălalt a fost 

condamnat la închisoare pe viaţă. 
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Pasul 7. Stabilirea unui răspuns drept şi adecvat. 

După ce ai trecut prin primii şase paşi, eşti gata să stabileşti un răspuns drept şi adecvat la 

greşelile şi prejudiciile dintr-o situaţie. Apoi, ar trebui să ştii să explici motivele pentru care 

ai luat acea decizie.  

 

După ce ai luat o decizie, ar trebui să ştii să explici cum îndeplineşte aceasta scopurile 

justiţie corective.  

 

Cum coretează decizia greşelile sau prejudiciile? 

Cum va preveni repetarea în viitor a unor lucruri asemănătoare de către acea persoană? 

Cum ar putea opri, sau descuraja, alte persoane de la a face sau cauza greşeli sau prejudicii 

similare? 

 

Acum uită-te la tabelul de mai jos, „Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor 

de justiţie corectivă”. Poţi observa că acum tabelul conţine toţi cei 7 paşi. Vezi cum 

funcţionează toate aceste idei împreună.  

 

Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor de justiţie corectivă 

1. Care sunt greşelile sau prejudiciile? 

 Care sunt greşelile? 

 Care sunt prejudiciile? 

 

2. Cât de serioase sunt greşelile sau prejudiciile? 

 Câte persoane sau lucruri sunt afectate? 

 Cât au durat greşelile sau prejudiciile?  

 Cât de grave sunt greşelile sau prejudiciile? 

 Cât de ofensatoare sunt greşelile sau prejudiciile la adresa principiilor noastre de 

bine şi rău? 

 

3. Cine a comis greşelile sau a cauzat prejudiciile? 

 Persoana a intenţionat să comită greşeala sau să cauzeze prejudiciul, sau acestea 

s-au produs accidental? 

 Persoana avea capacitatea de a şti că acţiunile sale sunt greşite sau că ar putea 

cauza prejudicii? 

 Persoana ştia ce se va întâmpla şi totuşi a decis să acţioneze? 
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 Persoana nu a observat sau nu a băgat în seamă posibilele riscuri? 

 Persoana a mai făcut greşeli similare sau a mai cauzat prejudicii similare 

înainte? 

 Persoanei îi pare rău pentru ceea ce a făcut? 

 Dacă persoana nu a acţionat singură, care a fost rolul său? 

4. Cine a suferit în urma greşelilor sau prejudiciilor? 

 Persoana a contribuit în vreun fel la ce s-a întâmplat? 

 Care este capacitatea persoanei de a se recupera de pe urma greşelii sau 

prejudiciului? 

 

5. Ce poate fi făcut? Care din următoarele răspunsuri ar putea fi drepte şi adecvate 

în această situaţie 

 Să treci cu vederea peste sau să ignori greşelile sau prejudiciile. 

 Să informezi persoana că a făcut o greşeală sau a cauzat un prejudiciu. 

 Să ierţi persoana pentru ceea ce a făcut. 

 Să-i ceri persoanei să repare sau să înapoieze ceva. 

 Să-i ceri persoanei să plătească o sumă de bani pentru greşelile sau 

prejudiciile produse. 

 Să pedepseşti persoana pentru ceea ce a făcut. 

 Să-i ceri persoanei să se supună unui tratament sau să primească 

educaţie.  

 

6. Ce alte lucruri importante trebuie luate în considerare? 

 Răspunsul corespunde seriozităţii greşelilor sau prejudiciilor? 

 Răspunsul violează vreuna din libertăţile persoanei? 

 Răspunsul respectă demnitatea umană a persoanei? 

 Răspunsul este practic? 

 Dacă persoana nu a acţionat singură, răspunsul îi tratează pe toţi cei 

implicaţi în mod egal? 

 Răspunsul este drept în comparaţie cu felul în au fost tratate alte 

persoane care au comis greşeli similare sau au cauzat prejudicii 

similare? 

 Răspunsul promovează justiţia distributivă? 

 

7. Care ar putea fi un răspuns drept şi adecvat? 

 Cum ar putea corecta greşelile sau prejudiciile? 
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 Cum ar putea preveni repetarea în viitor a unor lucruri asemănătoare? 

 Cum ar putea opri alte persoane de la a face lucruri asemănătoare în 

viitor? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi stabili un răspuns drept la aceste greşeli şi prejudicii? 

Citeşte povestea Noua prietenă a Alexandrei. Apoi lucrează cu un partener pentru a 

completa tabelul „Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor de justiţie 

corectivă” de mai sus. După ce aţi completat tabelul, răspundeţi la întrebările din secţiunea 

„Aplicaţii practice”.  

 

Noua prietenă a Alexandrei 

 

Alexandra este o elevă nouă în clasa a IV-a la Şcoala Generală Mihai Viteazu. Ea şi familia 

ei s-au mutat recent în oraş. Alexandra încă nu şi-a făcut mulţi prieteni. În dorinţa ei de a 

cunoaşte şi alţi oameni, Alexandra a fost de acord să-şi petreacă o după masă cu Flori, o 

elevă de clasa a VI-a.  

 

Cele două fete au plecat de la şcoală fără permisiune. Flori a sugerat să meargă la mătuşa ei 

care locuia câteva străzi mai încolo. Flori a bătut la uşă, dar nu a răspuns nimeni. Flori a 

convins-o pe Alexandra să intre în casă pe geam. A spus că o pot aştepta pe mătuşa ei 

înăuntru.  

 

O vecină le-a văzut pe fete intrând în casă pe geam şi a chemat poliţia. Proprietarii erau 

plecaţi în vacanţă, lăsând cheile la vecină. Nu mult după ce fetele au intrat în casă a ajuns şi 

poliţia.  

 

Când poliţia a interogat fetele, Flori a spus că nu-i cunoaşte pe proprietari. Maria nu a mai 

avut probleme până atunci şi era o elevă bună. Lui Flori nu îi plăcea şcoala şi niciodată nu 

a fost o elevă bună.  

 

Cu şase luni în urmă, poliţia o prinsese pe Flori şi pe încă o fată furând din altă casă.  

 

Care ar fi un răspuns drept la greşelile şi prejudiciile din această poveste? 
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Aplicaţii practice 

? Cum v-a ajutat Pasul 5 al instrumentelor intelectuale să vă gândiţi la diferite 

modalităţi de a răspunde la greşelile şi prejudiciile descrise în poveste? 

? Ce considerente importante din Pasul 6 aţi aplicat în acest caz? De ce? 

? Explicaţi felul în care decizia pe care aţi luat-o în acest caz a îndeplinit scopurile 

justiţie corective: 

 de a corecta greşeala sau prejudiciul 

 de a preveni comiterea unor lucruri similare în viitor de către persoanele 

implicate 

 de a opri sau descuraja oamenii de la a comite greşeli similare sau a 

acauza prejudicii similare 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Gândeşte-te la o problemă de justiţie corectivă din comunitatea ta. Întreabă câţiva 

oameni ce cred ei că ar trebui făcut în această privinţă. Spune şi colegilor tăi ce ai aflat. 

Explică felul în care sugestiile au legătură cu instrumentele intelectuale pentru justiţăia 

corectivă.  

2. Fă patru desene. În primiul desen prezintă o greşeală sau un prejudiciu, sau ambele. În 

cel de-al doile desen prezintă felul în care răspunsul tău ar corecta greşeala sau 

prejudiciul. În cel de-al treilea desen prezintă felul în care răspunsul ar preveni 

repetarea unor greşeli sau prejudicii similare de către persoana implicată. În cel de-al 

patrulea desen prezintă felul în care răspunsul i-ar opri pe alţii de la comiterea unor 

greşeli sau prejudicii similare. Arată desenele şi colegilor tăi.  
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Lecţia 8 

Cum ai rezolva această problemă de justiţie corectivă? 

 

Această lecţie are un scop... 

Acum ştii cum să analizezi greşeli şi prejudicii pentru a stabili răspunsuri drepte şi adecvate 

la probleme de justiţie corectivă. De asemenea, ai învăţat un set de instrumente intelectuale. 

În această lecţie, îţi vei folosi aptitudinile pentru a lua o decizie cu privire la o problemă de 

justiţie corectivă din comunitate. 

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici cum te-au ajutat instrumentele 

intelectuale să stabileşti un răspuns drept şi adecvat la problema de justiţie corectivă.  

 

Cuvinte cheie... 

proces 

 

Participarea la un proces... 

Poţi evalua, lua, şi susţine o poziţie cu privire la o problemă de justiţie corectivă? 

În acest exerciţiu vei analiza problemele de justiţie corectivă descrise în cazul Bran versus 

Durău. Mai întâi citeşte cazul. Veţi lucra în grupuri mici pentru a participa la un proces.  

 

Bran versus Durău 

 

George Bran avea şapte ani, iar fratele lui, Daniel, opt. Dl. Durău era vecinul lor. Amândoi 

băieţi s-au jucat de multe ori în casa, curtea, şi garajul dlui Durău. De asemenea, l-au privit 

de multe ori cum dă foc la frunzele uscate într-un loc gol. De câte ori întrebau dacă pot să 

ajute, el spunea „Nu, nu vă apropiaţi de foc.” 

 

Într-o zi, când dl. Durău era plecat din oraş, băieţii au dat la o parte o bucată de pânză care 

acoperea intrarea la garajul acestuia. Au intrat înăuntru să se joace. După o vreme li s-a 

făcut frig. Au zărit un grătar şi s-au hotărât să facă focul pentru a se încălzi. Au mutat 

grătarul lângă bucata de pânză de la intrarea în garaj şi au ieşit afară să strângă frunze 

pentru foc. George a insistat ca Daniel să meargă acasă să aducă nişte chibrituri.  
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Băieţii au aprins focul şi au stat cu spatele la el încercând să se încălzească. Apoi au 

observat că bucata de pânză a luat foc. Au încercat să stingă focul, dar nu au reuşit. Focul s-

a extins din garaj spre casă şi a făcut daune de 84.000 lei.  

 

Ambii băieţi aveau inteligenţă medie. Părinţii lor le-au spus amândurora să nu se joace cu 

chibrituri sau cu foc.  

 

Ce lucruri importante ar trebui să iei în considerare atunci când stabileşti un răspuns drept şi 

adecvat la greşelile şi prejudiciile din această poveste? 

 

Participanţii la proces 

Profesoara/profesorul va împărţi clasa în trei grupuri: judecători, avocaţi ai d-lui Durău, şi 

avocaţi ai lui George şi Daniel Bran. 

 

Grupul 1 – Judecători. Judecătorii vor asculta argumentele avocaţilor ambelor părţi. 

Puteţi să puneţi întrebări avocaţilor. Veţi lua în considerare toate chestiunile implicate. 

După ce ascultaţi toate prezentările, veţi stabili un răspuns drept şi adecvat la greşelile şi 

prejudiciile din acest caz.  

 

Grupul 2 – Avocaţii d-lui Durău. Voi sunteţi avocaţii d-lui Durău, aşa că voi reprezentaţi 

punctul lui de vedere. Voi veţi explica ce s-a întâmplat, veţi răspunde la întrebările 

judecătorului şi veţi sugera un răspuns la greşelile şi prejudiciile descrise.  

 

Grupul 3 – Avocaţii fraţilor Bran. Voi sunteţi avocaţii lui George şi Daniel Bran, aşa că 

voi reprezentaţi punctul lor de vedere. Şi voi veţi explica ce s-a întâmplat, veţi răspunde la 

întrebările judecătorului şi veţi sugera un răspuns la greşelile şi prejudiciile descrise.  

 

Ce argumente susţin poziţia ta cu privire la care ar fi un răspuns drept la greşelile şi prejudiciile 

din acest caz? 

 

Pregătirea pentru proces 

Fiecare grup îşi va citi cu atenţie rolul şi cazul, Bran versus Durău. Fiecare elev îşi va 

completa propriul tabel „Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor de justiţie 
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corectivă”. Grupul 1 va folosi informaţiile din tabel pentru a pregăti întrebări pentru 

avocaţi. Răspunsurile avocaţilor vă vor ajuta să luaţi o decizie.  

 

Grupurile 2 şi 3 vor folosi informaţiile din tabel pentru a pregăti o prezentare pe care să o 

ţină în instanţă. Acestea trebuie să prezinte punctul vostru de vedere. Toţi membrii grupului 

trebuie să participe la pregătiri. Fiecare membru al grupului va avea nevoie de o prezentare 

când încep audierile.  

 

Ce întrebări ar trebui luate în considerare într-o sală de judecată pentru a asigura un răspuns 

drept la greşeli şi prejudicii? 

 

Participarea la proces 

Pentru proces, profesoara/profesorul va împărţi din nou clasa. De data aceasta, fiecare grup 

va conţine trei elevi. Fiecare grup este o sală de judecată. Fiecare grup are un judecător, un 

avocat pentru dl. Durău, şi un avocat pentru fraţii Bran. Fiecare elev va participa la audieri. 

Fiecare grup trebuie să urmeze următoarele proceduri: 

 

 Judecătorul declară şedinţa deschisă. 

 Mai întâi judecătorul invită avocatul d-lui Durău să îşi ţină prezentarea. 

Judecătorul îl poate întrerupe oricând pentru a pune întrebări.  

 Dacă judecătorul te întrerupe, răspunde la întrebările sale cât de bine poţi. 

 În timpul audierilor, avocaţii vor vorbi doar cu judecătorul şi nu vor vorbi între ei. 

Astfel se vor evita certurile în instanţă.  

 Apoi judecătorul invită avocatul fraţilor Bran să îşi ţină prezentarea. Din nou, 

judecătorul îl poate întrerupe pentru a pune întrebări.  

 Dacă judecătorul te întrerupe, răspunde la întrebările sale cât de bine poţi. 

 După ce ascultă ambele părţi, judecătorul va decide cine este responsabil pentru 

greşelile şi prejudiciile din acest caz.  

 Apoi, judecătorul va stabili un răspuns drept şi adecvat la greşelile şi prejudiciile 

din acest caz.  

 Fiecare judecător va trebui să explice motivele pe care îşi bazează hotărârea. De 

asemenea, judecătorii ar trebui să ştie să explice felul în care răspunsul lor va 

corecta, preveni, şi opri aceste greşeli şi prejudicii.  
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Discuţii  

? Sunteţi de acord cu decizia judecătorilor? De ce sau de ce nu? 

? Cum altfel aţi fi putut răspunde la greşelile şi prejudiciile descrise în poveste? 

? Răspunsurile la această problemă vor îndeplini scopurile justiţiei corective? De ce 

sau de ce nu? 

? În ce mod au fost au fost utile instrumentele intelectuale pentru justiţia corectivă în 

analizarea problemelor şi pregătirea pentru proces? 
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MODULUL 4: Cum putem rezolva problemele legate de justiţia procedurală? 

 

Acest modul este despre justiţia procedurală. Justiţia procedurală se referă la corectitudinea 

procedurii folosite pentru a aduna informaţii şi a lua decizii. Acest modul îţi va prezenta 

câteva instrumente intelectuale care sunt utile când încerci să rezolvi probleme de justiţie 

procedurală. De asemenea, vei practica utilizarea acestor instrumente.  

 

Lecţia 9 

De ce avem nevoie de justiţie procedurală? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei învăţa scopurile şi obiectivele justiţiei procedurale. Vei învăţa să 

identifici probleme de justiţie procedurală şi câteva dintre cele mai importante drepturi 

implicate în rezolvarea acestor probleme. În sfârşit, vei avea şansa de a sugera câteva 

soluţii la aceste probleme.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici înţelesul justiţiei procedurale. De 

asemenea, ar trebui să ştii să explici scopurile sale şi să te gândeşti la câteva drepturi 

importante ale cetăţenilor atunci când rezolvi probleme de justiţie procedurală.  

 

Cuvinte cheie... 

imparţial                                       intimitate                              a depune mărturie 

preconceput                                  procedură 

 

Idei de reţinut... 

Care sunt modalităţile corecte de aduna informaţii şi lua decizii? 

Ai învăţat că justiţia procedurală se referă la modalităţi corecte/drepte de a aduna 

informaţii. 

 

De multe ori, poliţia are nevoie de informaţii cu privire la persoane despre care crede că au 

încălcat legea. Procedurile pe care le folosesc pentru a obţine informaţii sunt importante. 
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Justiţia procedurală mai înseamnă şi modalităţi corecte/drepte de a lua decizii. Procedurile  

de adunare a informaţiilor şi luare a deciziilor folosite în tribunale sunt foarte importante. 

Următoarele exemple sunt unele dintre cele mai importante astfel de proceduri: 

 dreptul de a-ţi spune versiunea cu privire la ceea ce s-a întâmplat 

 dreptul de a avea un prieten sau avocat care să te ajute să îţi spui versiunea 

 dreptul de a avea martori care să te susţină 

 dreptul de a interoga martorii care depun mărturie împotriva ta 

 dreptul la un judecător imparţial  

 

proceduri: modalităţi stabilite de conduită într-o sală de judecată 

a depune mărturie: a da o declaraţie oficială sub jurământ 

imparţial: care nu favorizează nici una din părţi sau persoane în detrimentul celeilalte 

 

Poliţia şi tribunalele nu sunt singurele grupări care trebuie să adune informaţii şi să ia 

decizii. Consiliul şcolii, consiliul local, preşedintele României, Parlamentul trebuie de 

asemenea să adune informaţii şi să ia decizii. Justiţia procedurală este importantă şi în viaţa 

noastră personală, în familia noastră, şi în şcoala noastră. În continuare vom analiza câteva 

probleme pentru a vedea de ce este atât de importantă.  

 

Rezolvă problema... 

Poţi identifica probleme de justiţie procedurală? 

Fiecare situaţie din acest exerciţiu descrie o problemă legată de procedurile folosite pentru 

a aduna informaţii şi a lua decizii. Citeşte fiecare situaţie. Apoi lucrează cu un partener 

pentru a răspunde la întrebările din secţiunea „Aplicaţii practice”. 

 

1. Rodica a crezut că cineva din clasă i-a luat radioul. În timpul pauzei toată lumea a ieşit 

în curte. Rodica s-a întors în clasă şi a căutat în fiecare bancă.  

2. Dl. Turcu, directorul şcolii, ştia că în această dimineaţă în bibliotecă erau câţiva băieţi. 

Aceştia au lăsat în urmă o dezordine totală. A chemat patru elevi în biroul său. Dl. 

Turcu a interogat fiecare băiat. Trei dintre ei au recunoscut că au fost în bibliotecă şi au 

făcut dezordine. Când dl. Turcu l-a interogat pe Bogdan, acestuia i-a fost teamă să 

răspundă. Unul din ceilalţi băieţi a spus că Bogdan nu a fost cu ei. „E adevărat?”, l-a 

întrebat dl. Turcu pe Bogdan. Bogdan a dat din cap „Da”. Dl. Turcu l-a trimis pe 

Bogdan înapoi în clasă.  
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Dl. Turcu a folosit modalităţi corecte de a aduna informaţii şi a lua o decizie? De ce sau de ce 

nu? 

 

3. Ion a fost arestat, fiind acuzat de furt. El are dreptul să angajeze un avocat, iar dacă nu 

îşi poate permite, va primi gratuit un avocat din oficiu. Termenul de judecare a cazului 

său este stabilit de judecător în aşa fel încât să permită avocatului lui Ion să adune cât 

mai multe argumente şi probe în favoarea lui, dar nici să nu amâne prea mult procesul. 

La proces, avocatul lui Ion semnalează faptul că judecătorul este prieten cu persoana 

păgubită de Ion şi cere mutarea procesului în alt oraş. El consideră că doar aşa se poate 

asigura un proces echitabil şi se pot evita prejudecăţile şi preconcepţiile pe care le-ar 

putea avea judecătorul. 

 

preconcepţie: părere sau un sentiment puternic format fără a şti toate faptele 

 

Aplicaţii practice 

? Ce informaţii a trebuit să adune sau ce decizii a trebuit să ia persoanele din fiecare 

situaţie? 

? Ce a fost corect sau incorect cu privire la ceea ce au făcut? 

 

Idei de reţinut... 

Care sunt scopurile justiţiei procedurale? 

Justiţia procedurală are trei scopuri sau obiective importante. Acestea sunt: 

 

 a creşte şansele de a obţine informaţiile necesare pentru a lua o decizie dreaptă şi 

înţeleaptă;  

 a asigura utilizarea corectă şi înţeleaptă a informaţiilor în procesul decizional; 

 a proteja drepturile importante.  

 

Uneori, primele două scopuri pot pune în pericol cel de-al treilea scop – protejarea 

drepturilor importante. 

 

Să presupunem că poliţia ştie că într-o casă din cartierul tău se află bunuri furate, dar nu 

ştie în care casă. Să presupunem că ar avea voie să caute în toate casele oricând doreşte. 
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 Acest lucru ar creşte şansele să obţină informaţiile necesare? 

 Acest lucru ar pune în pericol drepturi importante? Care anume? 

 

Atâta timp cât oamenii obţin informaţiile necesare, de ce ar trebui să ne preocupe modul în 

care le-au obţinut? Atâta timp cât oamenii iau o decizie, de ce ar trebui să ne preocupe 

modul în care au luat-o? Oamenii cu autoritate au multă putere. Ei iau decizii importante 

care ne afectează viaţa şi proprietatea. Avem nevoie de reguli care să limiteze acea putere 

şi felul în care e folosită. Stabilim aceste reguli pentru a ne proteja drepturile. Printre 

drepturile pe care vrem să le protejăm se numără: 

 dreptul la intimitate 

 dreptul la libertate 

 dreptul de a fi tratat cu demnitate 

 

intimitate: condiţia de a fi singur sau lăsat în pace 

 

Rezolvă problema... 

Poţi descrie problemele de justiţie procedurală din poveste? 

Ultima oară când am vizitat orăşelul Bedlam, Custis învăţase câteva modalităţi drepte de a 

corecta greşeli şi prejudicii. În Capitolul 4 din Custis învaţă despre justiţie, vei analiza felul 

în care Custis învaţă să rezolve probleme de justiţie procedurală. Citeşte povestea. Apoi 

lucrează cu un partener pentru a analiza cu atenţie povestea şi a răspunde la întrebările de 

la sfârşit. 

 

CUSTIS ÎNVAŢĂ DESPRE JUSTIŢIE 

Capitolul 4 

 

Custis se uită la ultimul capitol al cărţii sale, Totul despre justiţie. Sus pe pagină scria 

„Modalităţi corecte de a aduna informaţii şi a lua decizii”. 

 

„E un titlu lung”, se gândi el. „Cred că are legătură cu felul în care oamenii se aşteaptă ca 

un şerif să îşi facă treaba. Îmi amintesc odată, când eram eu şerif....” 

 



 53 

Custis îşi amintea acea zi foarte bine. Îl oprise pe Sylvester pe stradă, în oraş. Sylvester 

avea un săculeţ de bani cu numele băncii pe el. Sylvester a spus că a găsit sacul pe stradă şi 

se îndrepta spre bancă să îl înapoieze. Custis nu l-a crezut. 

 

„Cât de prost crezi că sunt? Am mai auzit asta înainte! Dovezile astea îmi sunt suficiente”, 

spuse Custis arătând spre sacul cu bani. 

 

„Te bag la închisoare!” Apoi, Custis i-a spus lui Sylvester că nu va primi nici mâncare nici 

apă până nu va mărturisi că a furat banii.  

 

Silvia a venit în grabă la închisoare. Vroia să ştie de ce Custis i-a arestat soţul. Vroia să ştie 

dacă acesta verificase povestea soţului ei.  

 

„De ce? Avea banii la el”, răspunse Custis. 

 

Silvia s-a hotărât să facă ea nişte cercetări. Mai întâi s-a dus la directorul băncii.  

 

„D-le Bean, a jefuit cineva banca azi?”, întrebă ea. 

 

„Nu”, răspunse dl. Bean, „dar am pierdut un sac de bani. A căzut din diligenţă undeva între 

Siver City şi Bedlam. L-am tot căutat.” 

 

Apoi Silvia a găsit un vecin care l-a văzut pe soţul ei venind spre casă. Acesta a spus că l-a 

văzut pe Sylvester luând ceva de pe jos, după care s-a întors în oraş. 

 

Când Custis l-a adus pe Sylvester în faţa unui judecător, Custis a avut parte de o mare 

surpriză. Judecătorul era foarte supărat.  

 

„Trebuia să ştii că nu poţi să te bazezi pe dovezi aşa de slabe”, spuse judecătorul. 

 

Custis îşi amintea prea bine cum Silvia i-a dat o lecţie. 
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Custis lăsă cartea din mână şi a decis să facă o plimbare. Lângă parc, Custis a întâlnit un 

bărbat care l-a întrebat dacă merge la întrunirea cetăţenilor din acea seară. Custis se miră. 

„De ce, ce se întâmplă acolo?”, întrebă el.   

 

„Primarul a spus că o să aflăm când ajungem acolo”, a răspuns bărbatul. 

 

Primarul a declarat întrunirea deschisă. „Oraşul nostru se află în mijlocul deşertului. 

Niciodată nu avem suficientă apă. Avem nevoie de un baraj. Două companii s-au oferit să 

construiască barajul. Trebuie să decidem cărei companii să-i dăm lucrarea. Banii vin din 

impozitele plătite de voi. D-le Espa, dv. sunteţi primul.” 

 

O femeie s-a ridicat. A cerut permisiunea să vorbească în numele d-lui Espa, deoarece 

acesta nu vorbea engleză.  

 

„Păcat. Fiecare persoană trebuie să-şi explice planul”, spuse primarul. Nu a lăsat-o pe 

femeie să vorbească.  

 

„Haideţi, d-le Espa.” 

 

Dl. Espa a vorbit, dar nimeni nu a înţeles nimic. Custis s-a ridicat să protesteze. A spus că 

nu este drept faţă de cetăţenii oraşului sau faţă de dl. Espa. Primarul l-a ignorat.  

 

„Acum o să-l ascultăm pe dl. Jones”, a anunţat primarul. Dl. Jones era fratele primarului.  

 

După ce dl. Jones şi-a prezentat planul, primarul le-a cerut celor prezenţi la întrunire să 

voteze planul pe care vor să-l pună în aplicare.  

 

Apoi Custis a vorbit: „Hei, staţi puţin. Este prima dată când auzim de barajul ăsta. Nu am 

avut timp suficient să vedem care e problema sau să ne pregătim pentru această întrunire.” 

 

„Îmi pare rău, dar nu eşti pe ordinea de zi, Custis. Cine este pentru planul d-lui Jones?” 

întrebă primarul. 

 

Câţiva oameni au ridicat mâna. Majoritatea nu a votat.  
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„Dl. Jones primeşte lucrarea!” a exclamat primarul. „Întrunirea a luat sfârşit” 

 

„Asta chiar nu e drept!” a spus Custis unui grup de oameni. 

 

„D-le primar, am o carte pe care cred că ar trebui să o citeşti”, strigă Custis.  

 

Ce era corect sau incorect în ceea ce priveşte modul în care Custis a adunat informaţii în 

poveste? 

Ce era corect sau incorect în ceea ce priveşte faptul că primarul nu i-a dat voie prietenei d-lui 

Espa să vorbească? 

 

Analizează cu atenţie 

? Ce era incorect în ceea ce priveşte modul în care Custis a adunat informaţii? 

? Cum ar fi fost corect să adune informaţii? 

? Ce era incorect în ceea ce priveşte modul în care primarul a luat decizia la 

întrunirea cetăţenilor? 

? Cum ar fi fost corectă să ia decizia? 

? Enumeraţi câteva idei pe care le-a învăţat Custis pentru a le putea folosi în 

stabilirea unor modalităţi corecte de a aduna informaţii şi a lua decizii.  

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

 

1. Urmăreşte un program TV care prezintă activităţi ale poliţiei, ale instanţelor de 

judecată, sau a unor detectivi particulari. Notează felul în care adună informaţii şi iau 

decizii. Au folosit modalităţi corecte de a afla lucruri şi de a lua decizii? Au protejat 

drepturi importante? Au pus în pericol drepturi importante? Cum? 

2. Scrie propria ta versiune a următorului capitol din Custis învaţă despre justiţie. Descrie 

felul în care Custis îl convinge pe primar să folosească modalităţi corecte de a afla 

lucruri şi a lua decizii.  

 

 

 

 



 56 

Lecţia 10 

Ce idei sunt utile în rezolvarea problemelor legate de justiţia procedurală? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei învăţa câteva instrumente intelectuale care sunt utile pentru rezolvarea 

problemelor de justiţie procedurală. Aceste instrumente te ajută să analizezi diferite 

modalităţi de a aduna informaţii şi a lua decizii. Ele te ajută să decizi dacă procedurile sunt 

drepte şi dacă protejează drepturile importante ale omului. 

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici instrumentele intelectuale utile în 

gestionarea problemelor de justiţie procedurală.  

 

Cuvinte cheie... 

exhaustiv                                              de încredere 

previzibil                                               tiranie 

 

Idei de reţinut... 

Ce instrumente intelectuale putem folosi pentru a rezolva probleme de justiţie 

procedurală? 

Cum poţi să îţi dai seama dacă oamenii adună informaţii şi iau decizii în mod drept? Iată 

câţiva paşi pe care poţi să-i urmezi pentru a decide acest lucru.  

 

Fiecare pas are întrebări şi exemple. Când îţi sunt clare întrebările, aplică-le la exemple.  

 

Pasul 1. Identifică informaţiile necesare sau deciziile care trebuie luate. 

Ce informaţii doreşte persoana? De ce are nevoie de ele? Ce decizie vrea să ia persoana? 

 

 Directoarea şcolii dorea să aibă informaţii despre diferite echipamente pentru 

curtea şcolii. Ea trebuia să decidă ce fel de echipamente să cumpere pentru şcoală.  

 

Pasul 2. Analizează modalităţile folosite pentru a aduna informaţii.  

Informaţiile sunt exhaustive? Au fost adunate toate informaţiile necesare pentru luarea 

unei decizii drepte şi înţelepte? Oamenii care urmau să fie afectaţi de decizie au avut şansa 

să-şi prezinte ideile şi părerile?  
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 Directoarea vroia să cumpere echipamente pentru curtea şcolii. A vorbit cu mai 

multe firme care produc echipamente de exterior. Vroia să ştie detalii legate de 

cost, siguranţă, şi cât va dura fiecare echipament. A organizat o întrunire pentru ca 

elevii, părinţii şi profesorii să-şi exprime părerile  cu privire la ceea ce ar trebui 

cumpărat.  

 

exhaustiv: care cuprinde totul despre un subiect sau domeniu anume 

Ce era corect cu privire la felul în care directoarea a adunat informaţiile şi a luat deciziile? 

 

Informaţiile sunt de încredere? Există modalităţi de a afla dacă informaţiile sunt 

adevărate? 

 

 Directoarea a vorbit şi cu alte şcoli care aveau echipamente asemănătoare. Vroia 

să ştie dacă echipamentul funcţiona aşa cum era descris în cataloage. 

 

de încredere: pe care te poţi baza, pe care poţi conta 

 

Toată lumea implicată a fost anunţată? Oamenii au ştiut dinainte că cineva adună 

informaţii sau ia o decizie? Au avut destul timp să-şi pregătească prezentările? 

 

 Cu două săptămâni înainte de întrunire, directoarea a trimis notificări tuturora, 

anunţând când şi unde va avea loc întrunirea. A pus informaţiile la dispoziţia 

tuturor, pentru ca aceştia să le poată citi înainte de întrunire.  

 

Prezentarea este eficientă? Li s-a permis celor care aveau nevoie de ajutor pentru a-şi 

exprima ideile şi părerile să aibă o persoană care să vorbească în numele lor? 

 

 Directoarea ştia că unii părinţi care vor veni la întrunire nu vorbesc bine 

româneşte, aşa că a adus un traducător.  

 

Procedurile sunt previzibile? Oamenii ştiau ce proceduri urmau să fie folosite şi ce 

proceduri nu se vor folosi? 
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 Înainte de întâlnire, directoarea a spus tuturor că vor avea şansa de a vorbi la 

întrunire. A spus că pot pune şi întrebări. Apoi se va vota prin ridicarea mâinii. 

Directoarea a urmat regulile stabilite la întrunirile anterioare astfel încât toată 

lumea ştia cum să procedeze.  

 

previzibil: pe care te poţi baza în viitor 

 

Pasul 3. Analizează modalităţile folosite pentru a lua o decizie. 

Persoanele implicate sunt imparţiale? Persoana care a adunat informaţiile sau a luat 

decizia a avut idei preconcepute? 

 

 Directoarea a aflat că anumite echipamente erau fabricate în alte ţări. Totuşi ea 

credea că orice echipament de calitate ar trebui luat în considerare, indiferent de 

ţara de provenienţă.  

 

Este posibilă observaţia publică? Alte persoane care ar putea fi interesate au avut şansa de 

a vedea cum au fost adunate informaţiile sau luate deciziile? 

 

 Întrunirea organizată de directoare era deschisă pentru orice persoană care dorea 

să participe. De asemenea, a invitat jurnalişti de la ziarul local pentru a scrie un 

articol despre întrunire.  

 

De ce ar putea fi important ca oamenii să aibă şansa de a vedea cum sunt adunate informaţiile 

sau cum sunt luate deciziile? 

 

Există modalităţi de a descoperi şi corecta greşeli după ce a fost luată decizia? 

 

 După ce s-a votat, directoarea a numit o comisie care să revizuiască decizia. A 

cerut comisiei să se asigure că nu vor exista greşeli.  

 

Cum poate justiţia procedurală să ajute la descoperirea şi corectarea erorilor? 
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Pasul 4. Ia în considerare şi alte drepturi importante. 

Procedurile au protejat dreptul la intimitate/confidenţialitate şi libertate? 

 Toţi participanţii la întrunire au avut dreptul de a-şi exprima părerile şi punctele de 

vedere. Un producător de echipamente a cerut ca o anumită informaţie să nu fie 

divulgată pentru că era secret profesional.  

 

Persoanele implicate sunt tratate cu demnitate umană? Oamenii au fost trataţi ca şi cum ar 

fi fost nepreţuiţi? 

 Directoarea i-a făcut pe toţi participanţii la întrunire să se simtă ca şi cum ideile şi 

opiniile lor aveau o mare valoare. 

 

Pasul 5. Decide dacă procedurile sunt corecte. 

Procedurile îndeplinesc scopurile justiţiei procedurale? 

 

Revizuieşte toate exemplele legate de felul în care directoarea a gestionat întrunirea.  

 A avut grijă să fie abordate toate problemele importante? 

 A avut grijă să fie adunate toate informaţiile necesare? 

 A asigurat o utilizare dreaptă şi înţeleaptă a informaţiilor în luarea deciziei? 

 A avut grijă să fie protejate drepturile importante? 

 

Dacă e cazul, ce schimbări ai face  pentru a o ajuta să îndeplinească scopurile justiţie 

procedurale? 

 

Aplicaţii practice 

? Ce a fost corect sau incorect în ceea ce priveşte modul în care directoarea a adunat 

informaţii şi a luat decizia? 

? Ce îmbunătăţiri crezi că ar trebui aduse în modul în care directoarea a adunat 

informaţiile sau a luat decizia? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi identifica procedurile folosite pentru a aduna informaţii şi a lua o decizie în 

această poveste? 
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Procesul lui John Lilburne este o poveste din istorie. Evenimentele s-au petrecut în Anglia 

în anii 1600. Ele ne ajută să înţelegem de ce este importantă jusţiţia procedurală. Citeşte 

povestea. Completează împreună cu un coleg Instrumentele intelectuale şi răspunde la 

întrebările care urmează textului  

 

Procesul lui John Lilburne 

 

În anii 1600 în Londra, Anglia, regele a creat un tribunal special. Judecătorii curţii erau 

miniştrii regelui. Judecătorii puteau cere oricărei persoane să se prezinte în faţa curţii. Nu 

conta dacă erau suspectaţi de infracţiuni sau nu. 

 

Oamenii chemaţi în faţa curţii nu erau informaţi de ce erau interogaţi şi uneori interogaţiile 

se petreceau în secret. Judecătorii sperau că suspecţii vor spune ceva care va arăta 

implicarea în activităţi ilegale. Uneori oamenii erau torturaţi dacă nu scriau ceea ce 

judecătorii doreau să audă.  

 

John Lilburne a scris o carte ce a nemulţumit pe cei care conduceau guvernul şi biserica. În 

1637 el a fost chemat în faţa curţii, fără un motiv precizat. John Lilburne a cerut ca 

audierea sa să se facă de către un tribunal obişnuit şi a mai solicitat şi să i se respecte 

următoarele drepturi: 

- să fie informat de acuzaţiile care i se aduc 

- să aibă un avocat care să-l ajute să răspundă întrebărilor 

- să cheme martori care să susţină punctul lui de vedere 

- să poată adresa întrebări martorilor care depun mărturie împotriva lui 

- să nu fie forţat să ofere informaţii care sunt în defavoarea lui. 

 

Curtea a refuzat să-i dea aceste drepturi. John a refuzat şi el să răspundă la întrebările 

judecătorilor. Curtea a decis atunci ca John să plătească o amendă. Cu toate acestea, John 

a refuzat în continuare să răspundă întrebărilor. La ordinul judecătorilor John a fost apoi 

legat de o căruţă şi biciuit. Cum el refuza în continuarea să răspundă, a fost legat în 

mijlocul unei pieţe. El spunea tuturor să se opună tiraniei. Cum el refuza să tacă, a fost 

legat la gură şi trimis la închisoare pentru zece zile, fără să primească mâncare. 
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După ce John a părăsit închisoarea, Parlamentul Angliei a decis că el a fost tratat ilegal şi 

a ordonat ca el să fie despăgubit pentru suferinţă. Parlamentul a votat de asemenea pentru 

desfiinţarea tribunalului special care l-a condamnat.  

 

tiranie: putere totală, mai ales când este folosită în mod nedrept şi crud 

 

Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor de justiţie procedurală 

Pasul 1. Identifică informaţiile necesare sau deciziile care trebuie luate. 

 Ce informaţii trebuie adunate?   

 De ce sunt necesare?  

 Ce decizie se ia? 

 

Pasul 2. Analizează modalităţile folosite pentru a aduna informaţii.  

 Informaţii exhaustive. Au fost adunate toate informaţiile necesare pentru 

luarea unei decizii? Oamenii care urmează să fie afectaţi de decizie au 

şansa să-şi prezinte ideile şi părerile?  

 Informaţii de încredere. Există modalităţi de a afla dacă informaţiile sunt 

adevărate? 

 Notificare. Oamenii ştiu dinainte că cineva adună informaţii sau ia o 

decizie?  

 Prezentare eficientă. Li se permite celor care au nevoie de ajutor pentru a-

şi exprima ideile şi părerile să aibă o persoană care să vorbească în 

numele lor? 

 Caracter previzibil. Procedurile sunt cunoscute? 

 

Pasul 3. Analizează modalităţile folosite pentru a lua o decizie. 

 Imparţialitate. Persoana care ia decizia are idei preconcepute? 

 Observaţie publică. Persoanele interesate au şansa de a vedea cum sunt 

adunate informaţiile sau luate deciziile? 

 Descoperirea şi corectarea greşelilor. Există modalităţi de a descoperi şi 

corecta greşeli după ce a fost luată decizia? 

 

Pasul 4. Ia în considerare şi alte drepturi importante. 

 Intimitate şi libertate. Procedurile protejează dreptul la 

intimitate/confidenţialitate şi libertate? 

 Demnitate umană. Oamenii sunt trataţi cu demnitate? 
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Pasul 5. Decide dacă procedurile sunt corecte. Procedurile îndeplinesc scopurile 

justiţiei procedurale? 

 Acestea fac să crească şansele ca informaţiile necesare să fie adunate? 

 Acestea asigură o utilizare dreaptă şi înţeleaptă a informaţiilor în luarea 

deciziei? 

 Acestea protejează drepturi importante? 

 Dacă e cazul, ce schimbări ai face? De ce? 

 

 

 

Aplicaţii practice 

? Dă exemple din viaţa ta care includ adunarea de informaţii şi luarea de decizii. Ce 

este corect în aceste exemple? 

? Ce s-ar putea întâmpla într-o ţară dacă guvernanţii nu folosesc metode corecte de a 

aduna informaţii şi de a lua decizii? 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Ia un interviu unei persoane care ştie cum funcţionează conducerea la nivel local (de 

oraş). Această persoană ar putea fi un poliţist, un judecător, un membru al consiliului 

local. Întreabă acea persoană cum adună informaţii şi iau decizii autorităţile locale. 

Întreab-o cum protejează acestea drepturile importante, cum ar fi drepturile oamenilor 

la intimitate, la exprimare liberă şi la un tratament egal.  

2. Desenează un poster care să prezinte cum ai dori tu să fie adunate informaţiile şi luate 

deciziile în şcoala ta. Scrie o scurtă explicaţie a semnificaţiei posterului tău.  
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Lecţia 11 

Cum ai rezolva această problemă de justiţie procedurală? 

 

Această lecţie are un scop... 

Ai învăţat cum să analizezi probleme de justiţie procedurală. În această lecţie îţi vei 

folosi aptitudinile pentru a lua şi susţine o poziţie cu privire la o problemă de 

justiţie procedurală.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici cum ai folosit instrumentele 

intelectuale pentru a stabili modalităţi corecte de a aduna informaţii şi a lua decizii.  

 

Cuvinte cheie... 

tribunal pentru minori                          parlamentar 

drepturi procedurale                              

 

Participarea la o şedinţă legislativă... 

Poţi evalua, lua, şi susţine o poziţie cu privire la o chestiune legată de 

drepturile procedurale?  

De multe, tinerii acuzaţi de încălcarea legii sunt trataţi ca adulţi. Tribunalele 

pentru minori sunt aproape inexistente, iar multe lucruri legate de judecarea 

minorilor sunt neclare. Ce proceduri ar trebui folosite? Copiii ar trebui să aibă 

aceleaşi drepturi ca şi adulţii? Unii cred că da, iar alţii cred că nu. 

 

tribunal pentru minori: un tribunal pentru tinerii sub 18 ani 

 

Chiar şi în ziua de azi oamenii au păreri diferite cu privire la acest lucru. Unii cred 

că, deoarece tinerii primesc deja tratament special în tribunalele pentru minori, 

drepturile procedurale nu trebuie să fie aceleaşi ca şi ale adulţilor.  

 

drepturi procedurale: drepturile unei persoane în timpul unui proces, cum ar fi dreptul 

acuzatului de a avea un avocat 
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În acest exerciţiu vei participa la o şedinţă legislativă care va avea loc în clasă. 

Câţiva parlamentari sunt îngrijoraţi în ceea ce priveşte procedurile folosite pentru a 

aduna informaţii şi a lua decizii. Scopul şedinţei este de a decide ce drepturi 

procedurale ar trebui să aibă tinerii care încalcă legea. Parlamentul va decide mai 

târziu dacă va tranforma recomandările într-o lege naţională.  

 

Citeşte cazul prezentat mai jos pentru a vedea în ce chestiuni de justiţie procedurală 

trebuie să decizi.  

 

obscen: indecent 

parlamentar: o persoană aleasă de cetăţeni pentru a elabora legi pentru ei la nivel de 

stat 

 

Minorii acuzaţi de diferite delicte ar trebui să aibă aceleaşi drepturi procedurale ca şi 

adulţii? De ce? 

 

Cazul Gerald Gault 

 

 

Poliţia îl urmărea îndeaproape pe Gerald Gault pentru că mai avusese probleme cu legea. Poliţia 

credea că Gerald ar putea cauza din nou probleme. 

 

În 8 iunie, şeriful l-a arestat pe Gerald, în vârstă de 15 ani, şi pe prietenul său, Ron. O vecină, 

doamnna Cook, a raportat că a primit telefoane obscene de la doi băieţi. Aceasta credea că băieţii 

erau Gerald şi Ron. Şeriful i-a dus pe băieţi în Centrul de Detenţie pentru Minori. Un centru de 

detenţie este un loc unde autorităţile ţin tinerii suspectaţi de încălcarea legii.  

 

Agentul Flagg se ocupa de conducerea centrului. Acesta i-a interogat pe cei doi băieţi. Aceştia au 

dat vina unul pe celălalt pentru apelurile telefonice.  

 

În tot acest timp, părinţii lui Gerald erau la servici. Şeriful nu a lăsat nici un bilet prin care să îi 

anunţe ce s-a întâmplat şi unde se afla Gerald. Nici un reprezentant al poliţiei nu i-a sunat pe dl 

sau pe doamna Gault.    
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Când mama lui Gerald s-a întors de la servici, nu ştia unde este Gerald. L-a trimis pe unul din 

fraţii săi mai mari acasă la Ron să îl caute pe Gerald. Aşa a aflat fratele lui Gerald că acesta se 

afla în centrul de detenţie. Mama şi fratele lui Gerald au plecat spre centru imediat. Agentul Flagg 

i-a spus d-nei Gault de ce se afla Gerald acolo. I-a spus că a doua zi va avea loc o audiere la 

tribunalul de minori.  

 

A doua zi Gerald şi mama sa se aflau la tribunalul de minori. Nu era prezent nici un avocat. D-na 

Cook nu era nici ea acolo. Nimeni nu a fost pus să jure că va spune adevărul. Nimeni nu a 

înregistrat ce s-a spus în timpul audierii. Mai târziu, oamenii aveau diferite versiuni cu privire la 

ce s-a spus în sala de judecată.  

 

Judecătorul i-a pus lui Gerald întrebări legate de apelurile telefonice. Mai târziu, d-na Gault şi 

Agentul Flagg s-au contrazis cu privire la ceea ce a răspuns Gerald. Mama lui a spus că Gerald a 

recunoscut că a format numărul d-nei Cook. Apoi i-a dat receptorul lui Ron. Agentul Flagg a spus 

că Gerald a recunoscut şi că i-a spus anumite cuvinte d-nei Cook. Agentul Flagg a spus că Gerald 

este un delincvent juvenil. I-a sugerat judecătorului să îl trimită pe Gerald la Centrul de Detenţie 

pentru Minori. După audiere, Gerald a fost dus înapoi la centrul de detenţie. În 12 iunie, Gerald a 

fost eliberat. Nimeni nu a explicat de ce l-au ţinut pe Gerald în centru sau de ce i-au dat drumul.  

 

În acea zi, d-na Gault a primit un bilet de la Agentul Flagg. Era scris pe o hârtie banală. Nu era un 

document oficial de la tribunal. În bileţel scria: „D-nă Gault, dl. judecător McGhee a stabilit ziua 

de luni, de 15 iunie, ora 11:00 am, pentru alte audieri cu privire la delincvenţa lui Gerald.” 

 

La audierea din 15 iunie au fost prezenţi Gerald şi părinţii săi, Ron şi tatăl său, şi Agentul Flagg. 

D-na Gault i-a cerut judecătorului să o cheme şi pe d-na Cook la tribunal. Ea credea că d-na Cook 

ar putea identifica băiatul care a vorbit la telefon. Judecătorul a spus că nu e nevoie ca d-na Cook 

să fie prezentă la audiere.  Un consilier de probaţiune a făcut un raport în care a trecut acuzaţia de 

apeluri telefonice „obscene”. Familia Gault nu a primit raportul. Din nou, nimeni nu a fost pus să 

jure să spună adevărul. Audierea nu a fost înregistrată în nici un fel.  

 

La sfârşitul audierii, judecătorul l-a trimis pe Gerald la şcoala de corecţie până va împlini vârsta 

de 21 de ani. Familia Gault a făcut apel la Curtea Supremă a Statelor Unite. 
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Participanţii la şedinţa legislativă 

Profesoara/profesorul va împărţi clasa în grupuri mici. Un grup va juca rolul 

parlamentarilor. Celelalte grupuri vor fi cetăţeni interesaţi. 

 

Grupul 1 – Parlamentarii. Aţi vrea să elaboraţi o lege care să stabilească nişte 

proceduri drepte şi rezonabile pentru rezolvarea cazurilor de infracţiuni comise de 

tineri.  

 

Grupul 2 – Grupul pentru drepturile tinerilor. Voi credeţi că tinerii acuzaţi de 

încălcarea legii ar trebui să aibă aceleaşi drepturi procedurale ca şi adulţii.  

 

Grupul 3 – Cetăţeni pentru legi mai stricte. Voi nu sunteţi de acord cu extinderea 

drepturilor procedurale pentru a include şi tinerii acuzaţi de încălcarea legii. 

Delincvenţa juvenilă este o problemă serioasă în comunitatea noastră. Autorităţile 

ar trebui să poată rezolva problemele repede.  

 

Grupul 4 – Cetăţeni pentru o mai bună aplicare a legii.  Voi sunteţi împotriva 

extinderii drepturilor pentru tinerii acuzaţi de încălcarea legii. Mai multe drepturi 

procedurale pentru tineri ar îngreuna aplicarea legii. 

 

Grupul 5 – Avocaţi care apără drepturile tinerilor. Voi doriţi ca tinerii acuzaţi 

de încălcarea legii să aibă dreptul la un avocat. De asemenea, sunteţi pentru 

extinderea şi altor drepturi procedurale.  

 

Pregătirea pentru şedinţa legislativă 

Pentru a se pregăti pentru şedinţa legislativă, fiecare grup trebuie să decidă dacă 

vrea să protejeze anumite drepturi procedurale ale tinerilor şi care sunt acestea.  

 

Mai întâi, fiecare grup trebuie să-şi citească rolul. Aţi putea să vă uitaţi şi peste 

Constituţia României să vedeţi ce drepturi procedurale protejează aceasta. Apoi 

fiecare grup va completa tabelul „Instrumente intelectuale pentru rezolvarea 
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problemelor de justiţie procedurală”. Tabelul ar trebui să vă ajute să generaţi ideile 

pe care vreţi să le prezentaţi la şedinţa legislativă. 

 

Grupul 1 – Voi veţi conduce şedinţa. Rolul vostru este să faceţi următoarele: 

 Să prezidaţi întrunirea 

 Să notaţi sugestiile cetăţenilor 

 Să puneţi întrebări celorlalte grupuri 

 Să scrieţi legea pe care o veţi prezenta în Parlament 

 

Grupurile 2-5 trebuie să pregătească o scurtă prezentare prin care să-şi explice 

ideile celor prezenţi la şedinţa legislativă. Fiecare grup trebuie să fie pregătit să 

răspundă la întrebările puse de parlamentari. 

 

Participarea la şedinţa legislativă 

Parlamentarii vor declara şedinţa deschisă. Apoi vor invita fiecare grup de cetăţeni 

interesaţi pentru a-şi prezenta ideile. După ce cetăţenii îşi vor ţine prezentările, toţi 

cei prezenţi vor discuta ideile prezentate. Parlamentarii vor scrie cele mai bune idei 

sugerate. La sfârşitul şedinţei, clasa va vota ideile pe care doreşte să le includă în 

propunerea de lege. Apoi parlamentarii vor scrie propunerea de lege şi o vor 

prezenta clasei.  

 

Discuţii  

? Sunteţi de acord cu propunerea de lege elaborată în timpul şedinţei 

legislative? De ce sau de ce nu? Dacă nu, cum aţi schimba-o? 

? Explicaţi cum propunerea voastră de lege va îndeplini scopurile justiţiei 

procedurale. Care ar putea fi alte modalităţi de a aborda această problemă? 

? Cum v-au ajutat instrumentele intelectuale pentru justiţia procedurală să 

generaţi idei cu care să participaţi la acest exerciţiu? 
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Glosar 

 

acţiune în justiţie/proces: ceva ce se decide într-o instanţă de judecată 

adecvat: care corespunde unui scop sau unei ocazii; potrivit  

a se asemnăna: a fi la fel 

audiere: o procedură juridică formală prin care sunt prezentate argumentele a două sau mai 

multe părţi implicate într-un proces 

beneficiu: un avantaj sau bun primit care îndeplineşte o nevoie sau dorinţă 

capacitate: abilitatea de a face ceva sau primi ceva 

categorie: o diviziune sau grup în cadrul unui sistem 

centru de detenţie: o instituţie unde tribunalul poate trimite minori care au încălcat legea sau 

care sunt suspectaţi că au încălcat legea 

cercetător: o persoană care analizează ceva cu atenţie 

a clasifica: a împărţi în grupuri sau clase 

a corecta: a îndrepta lucrurile în mod drept/corect 

de încredere: pe care te poţi baza, pe care poţi conta 

demnitate: credinţa că fiinţele umane trebuie tratate cu respect oricine ar fi ele 

a depune mărturie: a da o declaraţie oficială sub jurământ 

a diferi: a nu fi la fel 

drepturi procedurale: drepturile unei persoane în timpul unui proces, cum ar fi dreptul 

acuzatului de a avea un avocat 

exhaustiv: care cuprinde totul despre un subiect sau domeniu anume 

greşeală: o greşeală se produce atunci când cineva încalcă o regulă sau lege, sau se comportă în 

mod necorespunzător 

a ierta: a scuti o persoană de pedeapsa pentru comiterea unei greşeli sau cauzarea unui 

prejudiciu 

a ignora: a nu băga în seamă 

imparţial: care nu favorizează nici una din părţi sau persoane în detrimentul celeilalte 

instrumente intelectuale: seturi de întrebări şi idei utile în analizarea problemelor şi luarea 

deciziilor 

intimitate: condiţia de a fi singur sau lăsat în pace 

a informa: a spune despre ceva; a înştiinţa pentru a da informaţii care acuză pe cineva de un act 

nedrept 

a încălca: a nu respecta (o lege, un drept, o obligaţie) 
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îngrijiri medicale: tratament oferit în cazul problemelor de sănătate  

în mod egal: exact la fel 

judecător de pace: un funcţionar la nivel local care are autoritatea să  se ocupe de infracţiuni şi 

alte chestiuni minore şi să îndeplinească câteva din funcţiile unui judecător 

justiţie corectivă: corectitudinea unui răspuns la o greşeală sau un prejudiciu faţă de o persoană 

sau grup este o problemă de justiţie corectivă; a pedepsi cu scopul de a reforma sau îmbunătăţi; 

a îndrepta ceva 

justiţie distributivă: corectitudinea cu care sunt alocate anumite lucruri printre membrii unor 

grupuri. Aceste lucruri distribuite sau împărţite pot fi beneficii, cum ar fi plata pentru munca 

prestată, dreptul de a vorbi sau vota, sau pot fi obligaţii, cum ar fi impozite, treburi casnice, sau 

teme.     

justiţie procedurală: corectitudinea modalităţilor folosite pentru a aduna informaţii şi a lua 

decizii 

libertăţi: acele drepturi garantate de Constituţie 

locatar: persoană care locuieşte într-un loc 

a-şi lua un angajament: a face; a se obliga să urmeze un anumit curs sau activitate 

merit: calitate care face pe cineva vrednic de a primi ceva 

a nega: a declara ca neadevărat; a refuza 

nevoie: o condiţie care trebuie satisfăcută 

obligaţie: un dezavantaj sau cost, o cerinţă sau responsabilitate 

obscen: indecent 

a opri: a descuraja o acţiune 

parlamentar: o persoană aleasă de cetăţeni pentru a elabora legi pentru ei la nivel de stat 

a pedepsi: a impune sancţiuni speciale asupra unei persoane ca răspuns la o greşeală 

practic: realist, care poate fi aplicat; util şi logic 

preconceput: care şi-a format o părere sau un sentiment puternic fără a şti toate faptele 

prejudiciu: un prejudiciu se produce atunci când viaţa, proprietatea, libertatea, sau bunăstarea 

unei persoane este deteriorată sau distrusă 

a preveni: a face ca ceva să nu se producă 

previzibil: pe care te poţi baza în viitor; care poate fi prevăzut pe baza observaţiei, experienţei, 

sau raţiunii ştiinţifice 

proceduri: modalităţi de a face ceva sau obţine ceva, mai ales o serie de etape, modalităţi 

stabilite de conduită într-o sală de judecată 

propunere: un plan prezentat unor persoane pentru aprobare 
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a repara: a readuce ceva la starea pe care o avea înainte de a fi schimbat într-un fel 

reputaţie: părere publică, favorabilă sau nefavorabilă, despre cineva sau ceva 

seriozitate: importanţa, gravitatea, sau pericolul asociat consecinţelor 

serviciu de probaţiune: serviciul de probaţiune este responsabil de efectuarea supravegherii în 

comunitate a modului în care persoanele condamnate îşi respectă măsurile şi obligaţiile impuse 

de către instanţa de judecată; este vorba de sancţiunile măsurii educative a libertăţii 

supravegheate şi a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 

a suspecta: a crede că cineva este sau ar putea fi vinovat fără a avea dovezi 

şedinţă publică: o întrunire convocată de funcţionari publici pentru ca oamenii din comunitate 

să îşi exprime părerile cu privire la o problemă; sesiune deschisă în cadrul căreia se audiază 

martori şi se iau mărturii cu privire la o problemă relevantă pentru comunitate 

tiranie: putere totală, mai ales când este folosită în mod nedrept şi crud 

tradiţie:  practici  stabilite de multă vreme considerate legi nescrise care ghidează viaţa socială 

tratament: folosirea anumitor lucruri pentru a alina sau vindeca o boală sau altă problemă 

tribunal pentru minori: un tribunal pentru tinerii sub 18 ani 

 


