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Introducere. O legitate importantă a unei societăţi dezvoltate 
constă în amplificarea activismului social şi juridic al persoanei, 
deoarece pentru o dinamică stabilă a acesteia este necesar ca 
în activitatea societăţii şi a statului să se implice cît mai mulţi 
indivizi. Beneficiile unei asemenea implicări sînt multiple, 
cea mai principală exprimîndu-se în dezvoltarea democraţiei 
în interesul tuturor. De aici, indiscutabil, derivă actualitatea 
studierii profunde a activismului social şi juridic al persoanei în 
noile condiţii democratice.

Scopul studiului constă în dezvăluirea esenţei, conţinutului 
şi funcţiilor activismului juridic al cetăţenilor şi elucidarea 
contribuţiei acestuia ca fenomen la edificarea statului de drept şi 
democratizarea societăţii.

Discuţii şi rezultate obţi-
nute. În sens larg, prin ac-

tivism social se înţelege activitatea 
omului ce cuprinde diferite mo-
dalităţi de interacţiune cu mediul 
social, în scopul satisfacerii ne-
cesităţilor individuale sau sociale 
[28, p. 101]. Unii autori definesc 
activismul social ca pe o totalitate 
de forme de activitate umană, ori-
entate conştient spre soluţionarea 
sarcinilor ce stau în faţa societăţii, 
a grupului social la o anumită eta-
pă istorică. În calitate de subiect 
al activismului social poate fi per-

soana, un colectiv, un grup social, 
o pătură socială, societatea sau po-
porul [29, p. 18].

Referitor la formele activismu-
lui social, în sursele de speciali-
tate sînt atestate următoarele: ac-
tivismul social-politic, de muncă, 
social-cultural și juridic [1, p. 60] 
(social-juridic). Una dintre cele 
mai importante forme ale activis-
mului social este considerată a fi 
activismul juridic al persoanei 
[12, p. 199].

Numeroşi cercetători leagă ac-
tivitatea cetăţenilor de protecţie a 

drepturilor omului doar de sfera 
juridică a vieţii societăţii. În acest 
sens, se ignorează faptul că activis-
mul juridic ca parte a activismului 
social are loc nu doar în sfera ju-
ridică, fiind caracteristic şi sferei 
politice, economice, culturii, mun-
cii etc. În baza acestui fapt se poate 
susţine că drepturile şi obligaţiile 
omului ca cetăţean reprezintă o 
categorie universală şi o trăsătură 
esenţială a activismului social al 
persoanei, iar activismul juridic – 
temelia acestuia. Activismul juri-
dic are în cadrul activismului social 
un rol similar celui pe care îl are 
dreptul constituţional în sistemul 
de drept al statului [8, p. 185].

De aici, activismul juridic poa-
te fi definit ca parte a activismului 
social, care cuprinde activitatea 
conştientă, iniţiativă şi legală a 
cetăţenilor şi organizaţiilor, orien-
tată spre folosirea eficientă a drep-
turilor prevăzute de lege, executa-
rea exactă a obligaţiilor asumate, 
realizarea intereselor personale, 
statale sau ale societăţii ocrotite 
de lege [10, p. 128-129].
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există diferite abordări ale esen-
ţei acestei categorii. Unii autori 
cercetează acest tip de activism 
prin prisma conştiinţei persoanei, 
atitudinii acesteia faţă de normele 
de drept şi a fenomenelor juridi-
ce, apreciind-o ca o pregătire de 
a acţiona practic în sfera aplicării 
dreptului [23, p. 57]. Alţi cerce-
tători o privesc ca pe o conduită 
social utilă, o executare a obli-
gaţiilor şi utilizare a drepturilor, 
necesare din punctul de vedere al 
intereselor societăţii [16, p. 40]. 
În acest sens, cercetătoarea N. V. 
Şcerbakova consideră că activis-
mul social juridic este o activitate 
social utilă (pozitivă), conştientă, 
creativă orientată spre atingerea 
scopurilor dreptului, bazată pe 
respectarea dreptului, recunoaşte-
rea prestigiului activităţii instituţi-
ilor de drept [32, p. 55].

Privit stricto sensu, activismul 
juridic este înțeles ca: „acțiunea 
activă a omului îndreptată la rea-
lizarea de sine stătătoare, intern-
motivată a cerințelor legale” [21, 
p. 143]; „forma superioară a con-
duitei legale” [19, p. 99]; „com-
portamentul activ legal sau ilegal 
al individului” [24, p. 62-63].

Această ultimă afirmație este 
aspru criticată în literatura de spe-
cialitate. Bunăoară, prof. Gh. Avor-
nic susține că în condițiile edifică-
rii statului de drept, conduita legală 
trebuie să devină unica formă posi-
bilă pentru realizarea dreptului. De 
aici, comportamentul legal şi liber 
exprimat al persoanei este primul 
semn caracteristic al activismului 
juridic [1, p. 61].

În viziunea cercetătorului S. 
Zlobin [10, p. 130], diferitele abor-
dări ale activismului social-juridic 
indică în mare parte complexitatea 
acestuia, completîndu-se reciproc 
ele oferă o imagine integră a feno-
menului. Astfel că, pe de o parte, 
activismul social-juridic denotă, 
în primul rînd, un nivel înalt de 
dezvoltare a conştiinţei juridice, 
exprimată în atitudinea persoa-

nei faţă de prescripţiile dreptului, 
perceperea acestuia ca obiectiv 
necesar pentru societate şi pentru 
sine însăşi, pregătirea persoanei 
de a folosi posibilităţile oferite de 
drept în activitatea sa şi ajustarea 
conduitei sale potrivit acestora.

Pe de altă parte, activismul 
juridic reprezintă şi o activitate 
social utilă, orientată spre rea-
lizarea scopurilor principale ale 
dreptului. Totodată, un asemenea 
activism indică şi un anumit nivel 
de intensitate a activităţii în sfera 
social-juridică – mai înaltă decît 
simpla respectare şi executare a 
obligaţiilor legale, depăşind astfel 
cerinţele obişnuite ale conduitei 
legale [12, p. 200].

În acest sens, cercetătorii V. M. 
Chikvadze și V. P. Kazimirciuk 
menționează că activismul juridic 
nu poate fi redus doar la compor-
tamentul legal, orientat spre res-
pectarea normelor juridice. El pre-
supune un nivel mult mai înalt al 
conștiinței juridice, persoana fiind 
interesată de a acționa întru con-
solidarea democrației, legalității și 
a ordinii de drept [30, p. 188; 13, 
p. 39].

Deci, activismul juridic presu-
pune atît o atitudine subiectivă, o 
pregătire de a acţiona legal şi cu 
iniţiativă în sfera dreptului, cît şi 
însăşi activitatea social utilă pozi-
tivă. 

În concret, activismul social-
juridic al persoanei se exprimă 
prin conduita acesteia, conformată 
în totalitate cerinţelor normelor de 
drept. Cu toate acestea, nu orice 
formă de conduită legală presupu-
ne activism social-juridic (printre 
acestea există forme care necesită 
un activism minim din partea su-
biectului), dar important e că orice 
activism social juridic, mai ales 
sub formă de activitate conştientă 
a persoanei de realizare a dreptu-
rilor şi obligaţiilor sale, poate fi 
exprimată doar prin conduită juri-
dică legală a acesteia [10, p. 130].

În literatura de specialitate, 

activismul juridic este tratat și 
în funcție de izvorul apariției lui 
și de atitudinea cetățeanului față 
de această categorie. Astfel, unii 
cercetători susțin că activismul 
juridic este determinat de volumul 
(conținutul) libertății persoanei, 
oficial recunoscut de dreptul po-
zitiv. Deci, activismul juridic și 
dreptul nu sînt pur și simplu două 
fenomene juridice legate între ele, 
dar indisolubil legate reciproc și 
direct dependente unul de celă-
lalt. Schimbîndu-se intensitatea 
activismului juridic se schimbă și 
volumul libertății persoanei, drep-
turile acesteia [1, p. 61].

În concret, activismul juridic al 
persoanei este determinat de regle-
mentarea normativă a posibilității 
cetățenilor de a participa activ la 
[18, p. 16; 1, p. 62]: 

activitatea de creaţie le-- 
gislativă (în procesul de elabora-
re a politicilor publice, a diferitor 
proiecte de lege, a hotărîrilor cu 
caracter normativ etc.);

activităţi de apărare şi - 
protejare a valorilor dreptului, a 
drepturilor, libertăţilor şi interese-
lor legale ale cetăţenilor; 

activitatea diferitor orga-- 
nizaţii obşteşti, exercitînd unele 
obligaţiuni temporare sau perma-
nente; 

redacţiile ziarelor, radio-- 
ului, televiziunii şi ale altor surse 
mass-media etc. 

Din această perspectivă se 
poate susține că activismul juri-
dic este acea formă a activismu-
lui social, prin care se manifestă 
pronunțat posibilitatea satisface-
rii, prin mijloace juridice, a in-
tereselor individuale, a realizării 
valorilor sociale și naționale și, 
în caz de necesitate, posibilitatea 
soluționării problemelor de ordin 
juridic. Ca mijloace juridice utili-
zate cercetătorii invocă referendu-
mul, alegerea autorităților publice 
centrale și locale ale puterii, adu-
nările cetățenilor, adresarea diferi-
tor petiții în organele competente 
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sau persoanelor cu funcție de răs-
pundere etc. [1, p. 63]. 

În context, prof. A.G. Murașin 
notează că activismul cetățenilor 
se manifestă, în special, atunci 
cînd ei participă activ la dezba-
teri pe marginea proiectelor de 
acte normative de interes local, la 
elaborarea și adoptarea acestora 
(de exemplu, decizii care vizează 
construcția unor uzine chimice, 
a stațiilor atomice, amplasarea 
unor stații PECO etc.) [17, p. 86]. 
Asemenea mecanisme juridice se 
aplică pe larg în țările democratice 
occidentale [5, p. 77-83].

În ceea ce privește situația de 
la noi, trebuie să recunoaștem că 
cetățenii Republicii Moldova, de 
asemenea au dreptul de a partici-
pa la procesul decizional, în acest 
sens existînd un cadru juridic 
destul de dezvoltat ce garantează 
exercitarea dreptului la adminis-
trare [4, p. 37-43].

Din alt punct de vedere, se 
consideră că activismul juridic 
al persoanei este determinat de 
conștiința ei juridică, de atitudinea 
față de fenomenele juridice, fapt 
ce determină gradul de participare 
a acesteia la realizarea dreptului. 
În acest sens, prof. I. F. Pokrov-
ski menționează că activismul ju-
ridic al persoanei depinde nu nu-
mai de factori externi, în special, 
de reglementarea juridică, dar și 
de factori interni, în concret - de 
conștiința juridică a persoanei. În 
continuare, cercetătorul precizea-
ză că „la cercetarea mecanismului 
de formare a conștiinței juridice a 
persoanei nu trebuie să ne limităm 
doar la cercetarea problemei pri-
vind subordonarea comportamen-
tului factorilor externi (inclusiv 
celor juridici), totodată este nece-
sară și analiza problemei autore-
glării necesității interne a persoa-
nei de a acționa în conformitate cu 
cerințele normelor juridice” [21, 
p. 143].

Sub acest aspect, se susţine că 
conduita legală activă se bazează 

nu doar pe convingerea în necesi-
tatea respectării cerinţelor legale, 
dar şi pe recunoaşterea semnifica-
ţiei sociale deosebite a dreptului, 
pe solidaritatea cu legea în ceea ce 
priveşte aprecierea valorilor regle-
mentate, dorinţa de a respecta nor-
mele legii în activitatea cotidiană, 
a le proteja şi apăra prin mijloace 
legale puse la dispoziţia individu-
lui. O asemenea convingere, în-
ţeleasă ca o „acceptare morală a 
dreptului”, contribuie la formarea 
unui nivel înalt de cultură juridică, 
cu mult mai eficient stimulînd ac-
ţiunile juridice active [12, p. 202].

Evident, omului îi este insufi-
cient să cunoască norma de con-
duită, el trebuie să fie convins 
în eficacitatea ei, în valoarea ei 
socială și individuală. Mai mult, 
pregătirea psihologică este facto-
rul ce reglementează din interior 
comportamentul omului, sursa ac-
tivismului lui [20, p. 24; 7, p. 24-
25].Respectiv, orice persoană tre-
buie să fie pregătită psihologic de 
a comunica cu dreptul, astfel ca ea 
să simtă o necesitate lăuntrică de 
a înțelege profund esența și valoa-
rea dreptului atît pentru societate, 
cît și pentru individ [1, p. 64]. 

Fiind un nivel superior al 
condiței legale, activismul juri-
dic reprezintă astfel o importantă 
componentă a conştiinţei juridice, 
care asigură şi consolidează funda-
mentele juridice ale vieţii fiecărui 
stat. Acest activism, bazîndu-se pe 
normele constituţionale, este ori-
entat spre consolidarea democraţi-
ei, a legalităţii, a ordinii de drept, 
asigurarea stabilităţii regimului 
constituţional [27, p. 24].

Alți cercetători analizează ac-
tivismul juridic sub un dublu as-
pect: ca o categorie subiectivă 
– predispoziția psihologică a in-
dividului de a acționa legal și ca 
o activitate social utilă pozitivă a 
acestuia. Respectiv, savanții S. N. 
Kojevnikov și Iu. I. Agheev apre-
ciază activismul social-juridic ca 
fiind o calitate determinată de fac-

tori obiectivi (dezvoltarea relațiilor 
sociale etc.) și de factori subiectivi 
(nivelul înalt al conștiinței politi-
ce și juridice), care se manifestă 
printr-o activitatea legală orientată 
spre utilizarea efectivă a drepturi-
lor și libertăților stabilite de lege, 
realizarea deplină a obligațiunilor 
asumate în vederea asigurării inte-
reselor personale și obștești [15, p. 
67; 14, p. 35].

În același timp, V. M. Șafirov și 
D. V. Iagofarov determină activis-
mul juridic ca o atitudine subiec-
tivă a persoanei față de drept de-
terminată de capacitatea juridică 
și de pregătirea ei psihologică de 
a activa în sfera dreptului, care se 
manifestă în acțiuni concrete în-
dreptate spre atingerea rezultatului 
juridic scontat, acesta exprimînd 
(în sens larg) unitatea dintre inte-
resele comunității și ale persoanei 
și urmărind (în sens îngust) conso-
lidarea comportamentului legal al 
subiecților [31, p. 47; 33, p. 68].

Raportat la cetăţeni activismul 
juridic poate fi privit într-un sens 
larg şi unul îngust. Dacă în primul 
caz noţiunea se extinde asupra ac-
tivităţii indivizilor legată sau nu 
de interesele societăţii, atunci în 
al doilea caz activismul juridic se 
caracterizează ca o formă specială 
a activităţii subiecţilor de drept, 
realizată în procesul de executare 
a funcţiei publice deţinute. Sub 
acest aspect activismul juridic ex-
cede cadrul satisfacerii doar a ne-
cesităţilor şi intereselor personale 
[12, p. 200]. 

În context, specialiştii concre-
tizează că activismul juridic în 
nici un caz nu ține doar de profe-
sia de jurist, ea se referă la orice 
individ, indiferent de vîrstă, pro-
fesie, viziuni politice, origine, sex, 
stare materială sau socială etc. În 
același timp, este evident că acti-
vismul juridic este o trăsătură, o 
calitate indispensabilă activității 
juriștilor, mai ales a avocaților. 
Anume avocații se consideră că 
ar trebui să fie un exemplu pentru 
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toți ceilalți, mai ales sub aspectul 
ridicării activismului juridic al tu-
turor cetățenilor [1, p. 62], în acest 
sens revenindu-le rolul decisiv.

În doctrină, se operează cu di-
ferite clasificări a activismul ju-
ridic, în funcţie de cîteva criterii, 
după cum urmează [12, p. 200]:

în funcţie de subiecţi• , se 
face distincţie între activismul in-
divizilor şi activismul organizaţi-
ilor;

în funcţie de formele de • 
realizare a dreptului: activismul 
legat de executarea obligaţiilor, 
folosirea drepturilor şi aplicarea 
normelor juridice;

în funcţie de consecinţele • 
juridice: activismul juridic pozitiv 
şi activismul juridic negativ (for-
mă contestată de numeroşi cerce-
tători – e.n.);

în funcţie de obiect• : acti-
vism cognitiv, activism legat de 
propaganda juridică, educaţia ju-
ridică etc.

Într-o altă opinie, formele acti-
vismului juridic sînt [1, p. 86-87]:

în funcţie de criteriul su-a) 
biectiv: - activismul juridic al per-
soanelor cu funcţie de răspundere 
din cadrul organelor puterii de 
stat; - activismul juridic al cola-
boratorilor organelor de ocrotire 
a normelor de drept; - activismul 
juridic al grupurilor şi al minorită-
ţilor naţionale; - activismul juridic 
al minorilor şi al tineretului.

în funcţie de sfera relaţiilor b) 
sociale: - activism juridic de reali-
zare a dreptului; - activism juridic 
de ocrotire a dreptului; - activism 
juridic de elaborare a dreptului 
(creaţie normativă); - activism juri-
dic informaţional şi de cunoaştere.

Aceste forme ale activismului 
juridic al cetățenilor se consideră 
că contribuie, într-o anumită mă-
sură și cu un grad diferit de efica-
citate, la asigurarea edificării sta-
tului de drept [1, p. 87].

Aşadar, activismul juridic pre-
supune o participare personală 
activă a individului la soluţiona-

rea problemelor juridice, la con-
solidarea legalităţii şi a ordinii de 
drept şi, desigur, o pregătire de a 
opune rezistenţă oricăror infracţi-
uni sau abateri. Activismul juridic 
este constituit din două părţi com-
ponente [6, p. 481]: 

prima – individul este per-- 
manent pregătit pentru acţiuni 
active orientate spre asigurarea 
legalităţii şi a ordinii de drept în 
societate, 

a doua – activitatea practică - 
bazată pe iniţiativă personală.

Abordarea complexă şi multi-
laterală a activismului juridic în 
literatura de specialitate a con-
diţionat identificarea unor trăsă-
turi şi particularităţi concrete ale 
acestuia. În acest sens, se susţine 
că activismul juridic al cetăţeni-
lor presupune activitatea intensă 
a acestora în sfera dreptului, care 
se caracterizează prin următoarele 
trăsături [25, p. 6-7]:

în primul rînd, acesta repre-- 
zintă întotdeauna o conduită liberă 
conformă dreptului (în orice con-
diţii, activismul juridic al cetăţe-
nilor presupune un comportament 
liber şi legal, exprimat atît prin 
acţiuni active, cît şi pasive, exer-
citate în scopul asigurării dreptu-
rilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului [1, p. 70]; libertatea 
opţiunii pentru un anumit compor-
tament este o condiţie necesară şi 
o calitate indispensabilă a omului; 
numai existînd o asemenea liber-
tate este posibilă viaţa normală 
a individului, descoperirea tutu-
ror posibilităţilor de care dispune 
acesta [3, p. 12-13]);

în al doilea rînd, o inter-- 
acţiune activă cu dreptul, expri-
mată prin participarea activă în 
toate sferele de activitate socială, 
în special, în procesul de creare a 
legislaţiei statului (precum şi în 
alte activităţi cu caracter juridic 
realizate în interesul statului sau 
al persoanei, de ex., exercitarea 
dreptului subiectiv de a alege şi de 
a fi ales [1, p. 70; 3, p. 12-13]);

în al treilea rînd, activismul - 
juridic al cetăţenilor presupune o 
pregătire psihologică a acestora de 
a contacta cu dreptul. Această tră-
sătură a activismului juridic poate 
să se manifeste prin existenţa la 
cetăţeni a unei convingeri stabile 
în menirea dreptului, generată de 
existenţa unei baze juridice cores-
punzătoare în cadrul statului, a de-
prinderilor şi aptitudinilor juridce. 
Acest element este de neconceput 
în condiţiile de inexistenţă în ca-
drul societăţii a unui nivel anumit 
de cultură juridică şi, implicit, de 
conştiinţă juridică;

în al patrulea rînd, individul - 
în procesul manifestării activis-
mului juridic se orientează spre o 
interacţiune strînsă cu valorile ge-
neral umane;

în al cincilea rînd, activis-- 
mul juridic emană în special de la 
cetăţenii statului, cît şi de la alte 
persoane care se află pe teritoriul 
acestuia;

ultima trăsătură, considera-- 
tă fundamentală, presupune urmă-
rirea unui anumit scop: edificarea 
şi consolidarea activă a poziţiei 
instituţiei statului de drept. 

Acest scop este însă impo-
sibil de atins fără o colaborare 
și interacțiune reciprocă dintre 
cetățean și stat și fără o influență 
a cetățeanului asupra statului, 
susține prof. Gh. Avornic [1, p. 
65]. Sub acest aspect, este impor-
tant că „una dintre particularitățile 
esențiale ale relațiilor dintre stat și 
persoană rezidă în faptul că aceste 
relații se determină și se stabilesc 
nu numai de către stat, în acest 
proces fiind implicat în mare mă-
sură și cetățeanul” [9, p. 6].

Astfel, edificarea statului de 
drept este de neconceput fără im-
plicarea activă a persoanei în des-
făşurarea acestui proces. În acest 
sens, cercetătorii expun următorul 
model: „cetăţean – activism juridic 
– valorile general umane – dreptul 
– stat de drept”. Activismul juridic 
al cetăţenilor, orientîndu-se în baza 
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valorilor general umane, poate ast-
fel constitui o forţă motrică eficien-
tă în procesul edificării statului de 
drept [25, p. 6-7].

Luînd în considerație toa-
te particularitățile activismului 
juridic expuse supra, prof. Gh. 
Avornic formulează următoarea 
definiție (destul de completă în vi-
ziunea noastră): activismul juridic 
al cetățenilor este o activitate ener-
gică a lor în domeniul dreptului și 
a raporturilor juridice, care se ca-
racterizează printr-un comporta-
ment liber și legal, exprimat prin 
acțiuni active, dar și pasive, exer-
citate în scopul asigurării drepturi-
lor și libertăților fundamentale ale 
omului, a valorilor general-uma-
ne atît în procesul de elaborare a 
dreptului, cît și în cel de realizare 
a lui [1, p. 71].

Un alt aspect de care s-au pre-
ocupat cercetătorii priveşte in-
dentificarea unor funcţii proprii 
activismului juridic, care au un rol 
determinant în edificarea statului 
de drept.

În acest sens, I.V. Tepleaşin 
menţionează următoarele funcţii 
[25,p. 6-7] (recunoscute de altfel 
şi de alţi cercetători [1, p. 92; 12, 
p. 202]):

funcţia de asigurare•  (de 
reglementare-asigurare) – prin 
activitatea juridică intensă a cetă-
ţenilor orientată spre satisfacerea 
şi realizarea intereselor personale 
se asigură formarea calitativă a 
normelor şi instituţiilor statului de 
drept;

funcţia de activizare•  (de re-
glementare şi dinamizare) – menită 
să activizeze, să sporească activita-
tea tuturor cetăţenilor, respectarea 
conştientă a prescripţiilor dreptu-
lui. În acest caz se produce o coma-
sare nu doar a realizării dreptului, 
respectării dreptului, completarea 
dreptului cu valorile general uma-
ne, dar şi o subordonare activă şi 
realizare a cerinţelor dreptului.

funcţia de protecţie•  (de re-
glementare şi ocrotire) – funcţia 

constă în crearea unui mecanism 
mai eficient de protecţie a dreptu-
lui. Protecţia dreptului derivă nu 
doar din simpla existenţă a drep-
tului, dar din utilizarea activă de 
către cetăţeni a mijloacelor oferite 
de drept pentru a-şi apăra dreptu-
rile şi libertăţile lezate.

Prin funcțiile date ale activis-
mului juridic cetățenii participă 
la crearea mecanismului de regle-
mentare juridică, manifestîndu-se 
ca mijloace juridice ale statului [1, 
p. 92].

Pe lîngă aceste trei funcții, cer-
cetătorul Gh. Avornic mai identi-
fică și a patra – funcția educativă, 
care cuprinde în conținutul său 
acea parte de acțiune a dreptului 
care se efectuează nu prin mijloace 
special-juridice, dar prin metode și 
mijloace generale, sociale (educația 
juridică, conștiința juridică, aspec-
tele morale ale dreptului, cultura 
juridică etc.) [1, p. 91].

Din perspectiva dată, în litera-
tura de specialitate se menționează 
că activismul juridic al cetățenilor 
și funcția educativă a dreptului 
interacționează foarte activ, cu 
toate că educația juridică antici-
pează activismul juridic. De exem-
plu, cetățeanul, interacționînd 
cu dreptul, se informează despre 
rezultatele activității sale, despre 
consecințele comportamentului 
său, caută cea mai eficace moda-
litate de manifestare a conduitei 
sale orientate spre respectarea va-
lorilor general umane și spirituale. 
La rîndul său, „educația juridică 
este îndreptată spre consolida-
rea calităților morale pozitive ale 
omului ca personalitate socială, 
spre prevenirea, limitarea sau li-
chidarea unor sau altor fenomene 
negative” [22, p. 196].

Abordînd problema activismu-
lui juridic al persoanei este im-
portant a atrage atenţie şi asupra 
factorilor care influnţează dez-
voltarea acestei categorii juridice. 
În condiţiile edificării statului de 
drept, acestea sînt în primul rînd: 

educaţia juridică, conştiinţa juri-
dică şi cultura juridică [25, p. 9 
26, p. 26-27].

În acelaşi timp, asupra activis-
mului juridic influenţează şi alţi 
factori, precum: economici, poli-
tici, sociali [10, p. 134-135].

Factorii economici se impun 
mai ales din considerentul existen-
ţei diferitor forme de proprietate, 
în special, privată. Anume această 
formă de proprietate exercită in-
fluenţa cea mai puternică, stimu-
lînd activismul juridic al indivi-
dului, orientîndu-l spre obţinerea 
independenţei economice.

Factorii politici ce influenţea-
ză activismul juridic al persoanei 
se bazează, în primul rînd, pe ca-
racterul democratic al societăţii, 
suveranitatea poporului, ce deter-
mină creşterea activismului soci-
al al individului, o realizare mai 
completă a drepturilor şi libertăţi-
lor constituţionale.

În contextul acestor factori, 
pentru activismul juridic al indivi-
zilor într-un stat de drept, se con-
sideră indispensabile [9, p. 312]: 
- existenţa şi aplicarea unei con-
stituţii democratice; - existenţa, 
funcţionarea eficientă şi dezvol-
tarea continuă a societăţii civile; - 
existenţa unei ideologii generale a 
statului şi societăţii orientată spre 
o interacţiune creatoare a fiecărui 
cetăţean cu dreptul, în care prio-
ritare sînt drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului. 

Este important de precizat că 
nivelul activismului juridic al indi-
vidului este influenţat şi de condi-
ţiile sociale ale vieţii individului. 
Sărăcia, şomajul, nivelul scăzut 
al vieţii determină la rîndul lor un 
nivel scăzut de activism juridic. În 
acest sens, precizăm că democra-
tismul, indiferent de nivelul său 
de dezvoltare, dacă nu se spriji-
nă pe o independenţă economică 
a indivizilor, de unul singur nu 
va substitui complexul factorilor 
vitali şi nu va stimula activismul 
indivizilor. 
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În acelaşi timp, merită apre-
ciere şi factorii spirituali, con-
sideraţi a fi determinanţi pentru 
creşterea intelectuală a persoanei, 
dezvoltarea culturii acesteia, ridi-
carea potenţialului moral, avînd 
o semnificaţie stimulativă pentru 
dezvoltarea activismului juridic al 
persoanei. Cu cît este mai ridicat 
nivelul intelectual, cu atît este mai 
ridicat şi nivelul activismului juri-
dic. Din sistemul măsurilor desti-
nate să contribuie la sporirea efi-
cienţei factorilor spirituali un loc 
important revine democratizării 
vieţii societăţii; reformarea siste-
mului de învăţămînt, activizarea 
implicării responsabile a organe-
lor de drept în asigurarea realizării 
şi apărării drepturilor şi libertăţi-
lor omului în cadrul statului [10, 
p. 134-135].

Generalizînd, se poate susţine 
că în sistemul factorilor ce deter-
mină activismul juridic al cetăţe-
nilor un loc distinct revine facto-
rilor sociali, economici, politici şi 
spirituali, care prin interacţiunea 
şi interdependenţa lor condiţio-
nează caracteristicile calitative 
şi cantitative ale activismului ju-
ridic. Evident, un rol deosebit în 
acest context revine şi mijloacelor 
juridice care influenţează nemijlo-
cit şi pozitiv activismul juridic al 
cetăţenilor. 

Luînd în consideraţie că prin-
cipala condiţie pentru activismul 
juridic al cetăţenilor serveşte de-
mocratizarea societăţii, trebuie 
să precizăm că pentru asigurarea 
acesteia este nevoie de următoare-
le instituţii de drept: existenţa re-
ală a societăţii civile, funcţionarea 
eficientă a acesteia şi dezvoltarea 
ideologiei juridice de stat orienta-
tă spre interacţiunea constructivă 
dintre drept şi fiecare cetăţean, 
care consolidează drepturile şi li-
bertăţile omului şi cetăţeanului. 
Aceste instituţii, sînt chemate să 

contribuie la edificarea statului de 
drept în Republica Moldova [12, 
p. 207].

Concluzii. Prin esenţa sa, acti-
vismul juridic al cetăţeanului, fi-
ind o activitate intens desfăşurată 
în sfera dreptului, se caracterizea-
ză prin participare activă a cetă-
ţenilor, individual sau organizaţi, 
în toate sferele activităţii sociale, 
inclusiv în procesul de formare a 
legislaţiei statului, în realizarea 
politicilor sociale, în protecţia 
drepturilor, libertăţilor şi intere-
selor cetăţenilor consacrate con-
stituţional. În acest sens, deosebit 
de importantă este stimularea ac-
tivismului juridic în direcţia neto-
lerării corupţiei, samovolniciei şi 
criminalităţii şi desfăşurării unei 
lupte acerbe cu aceste fenomene 
negative pentru eradicarea lor din 
cadrul societăţii.

În viziunea noastră [2, p. 298-
299], activismul juridic al cetăţe-
nilor şi, în general, cultura juridică 
a acestora, în mod considerabil pot 
fi dezvoltate de ordinea care do-
mină în structurile sistemului de 
stat, disciplina, profesionalismul, 
cultura demnitarilor şi a funcţio-
narilor publici, de receptivitatea 
acestora la apelurile şi solicitările 
cetăţenilor, de eficienţa şi princi-
piile respectate în realizarea justi-
ţiei, de executarea necondiţionată 
a hotărîrilor judecătoreşti definiti-
ve, de calitatea actelor normativ-
juridice, de protecţia eficientă a 
drepturilor şi libertăţilor omului, 
de asigurarea asistenţei juridi-
ce calificate în cazul litigiilor, în 
fine, de modul cum este asigurată 
supremaţia dreptului în cadrul sta-
tului. 

Prin urmare, nivelul culturii ju-
ridice poate fi ridicat considerabil 
dacă se va perfecţiona cadrul le-
gislativ, activitatea organelor sta-
tului, în special a celor jurisdicţio-
nale şi de ocrotire a dreptului.
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