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tă în acest articol este una 
de importanță majoră, deoarece 
studierea nihilismului juridic este 
esențială în procesul de instituire 
a unui stat de drept. Nihilismul ju-
ridic este o problemă de ordin juri-
dic, social, moral, cultural, politic 
și economic, anume din acest con-
siderent consecințele nihilismului 
juridic reprezintă la etapa actuală 
de dezvoltare a societății noastre nu 
doar o problemă de ordin doctrinar, 
ci una ce ține de securitatea statului. 
Astfel, scopul acestui articol constă 
în enumerarea celor mai importante 
cauze ale apariției nihilismului juri-
dic întru identificarea consecințelor 
și arealul lor de manifestare.

Materiale utilizate și metode 
aplicate. În studiul dat a fost con-
sultată literatura de specialitate, in-
clusiv lucrări și articole privind su-
biectul abordat (lucrările mai mul-
tor specialiști în domeniu). Pentru 

atingerea scopului, au fost aplicate 
următoarele metode de cercetare 
științifică: analiza comparativă, ana-
liza logică, sinteza. 

Rezultate obținute și discuții. 
Răspândirea nihilismului în plan 
social general înseamnă că statul ca 
sistem de operare în societate negli-
jează dreptul sau îl foloseşte doar 
ca un mijloc de a suprima voinţa 
individului. Relaţiile într-o socie-
tate se axează pe directive, pe co-
menzile şi ordinile puterii ş.a., totul 
bazîndu-se pe verticalitatea puterii, 
dar şi a elitei de guvernare. Elita, de 
regulă, concentrează în mîini doar 
drepturile, lăsînd pe seama clasei 
de jos obligaţia de a-i îndeplini co-
menzile. Dreptul şi sistemul drep-
tului în general au un caracter con-
servator. Legile nu sînt direct apli-
cabile, ceea ce permite unor struc-
turi de stat adaptarea la discreţie, 
aducînd astfel atingere drepturilor 
şi intereselor cetăţenilor. Nu există 
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REZUMAT
Actualitatea nihilismului juridic în societatea contemporană este generată de 

periculoase dimensiuni ale acestui fenomen dar și de furia manifestată de acesta 
și susținătorii lui împotriva dreptului, legii, moralei și statului. Așa fenomene 
ca corupția, abuzurile de drept și nedreptatea contribuie la mărirea gradului de 
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scopul ei primordial fiind distrugerea ordinii de drept existente. 
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un mecanism legal eficient de pro-
tejare a drepturilor individului, în 
virtutea căruia tirania birocraţilor 
să întîlnească o rezistenţă juridică a 
cetăţenilor. Drepturile şi libertăţile 
oferite atît de jure, cît şi de facto 
cetăţenilor nu sînt asigurate şi, în 
consecinţă, utilizarea lor devine 
extrem de complicată. Indiferenţa 
juridică şi alienarea devin caracte-
ristici integrale ale stilului de viaţă 
al individului [5, p.271].

Nivelul de prevalenţă a nihilis-
mului juridic la momentul actual 
este inerent constituirii unei forme 
politice militantă pentru un sistem 
administrativ de comandă, care nu 
este doar un produs, ci şi un atribut 
necesar al celui din urmă. Declara-
rea la nivel de partid şi guvernare 
despre necesitatea eliminării sis-
temului administrativ de comandă 
reprezintă concomitent negarea 
existenţei nihilismului juridic la 
nivel social general şi instituirea în 
societate a unei căi democratice de 
dezvoltare juridică. În ceea ce pri-
veşte celelalte nivele, nihilismul ju-
ridic rămîne destul de răspîndit. De 
exemplu, actele de nesupunere civi-
lă, care uneori se transformă într-un 
fenomen în masă, extremismul juri-
dic, activitatea pseudo-legală a dife-
ritor departamente şi structuri care, 
cu timpul, cauzează o iritare juridică 
sustenabilă a populaţiei [7, p.4].

În ciuda aparenţelor, toate nive-
lurile de răspîndire a nihilismului 
juridic într-o societate au un statut 
de autonomie, rămînînd în acelaşi 
timp interconectate şi interdepen-
dente. De aici rezultă cel puţin două 
concluzii metodologice:

nu există inevitabilitatea fatală − 
de a fi expuşi ravagiilor nihilismului 
juridic;

în cazul modificării situaţiei − 
la unul din nivele, se face posibilă 
evitarea modificărilor la celelalte 
nivele.

Acest lucru poate fi explicat 
prin faptul că reforma legislativă 
radicală la nivelul social general 
simplifică nihilismul juridic la ni-
velul structurilor departamentale. 
Acestea sînt principalele domenii 

de distribuţie şi cea mai răspîndită 
formă de exprimare a nihilismului 
juridic la etapa actuală. Mai sînt 
şi alte dimensiuni şi modificări ale 
nihilismului juridic, cum ar fi: ac-
tivitatea legislativă improvizată, 
declarativitatea şi detalierea actelor 
cu putere legislativă, sfidarea curţii, 
procese necontrolate de suveranita-
te şi separatism, dezechilibrul siste-
mului juridic, lipsa de coordonare în 
management, permisivitatea etc.). 
Astfel sînt identificate anumite ca-
racteristici comune ale nihilismului 
juridic modern [4, p.21]:

caracterul demonstrativ mi-− 
litant, de confruntare, agresiv, fapt 
ce este calificat în mod rezonabil de 
către opinia publică ca fărădelege 
sau transcendenţă;

globalitatea, ca fenomen de − 
masă, nu numai în rândul cetăţeni-
lor, grupurilor sociale şi profesiona-
le, clase şi caste, ci şi în cadrul insti-
tuţiilor oficiale ale statului, la nivel 
de aplicare legislativă, executivă şi 
judecătorească;

varietatea formelor de expri-− 
mare – de la cele nelegitime, ilegale 
la cele legale, de la parlamentare, 
constituţionale la cele de mitinguri 
şi manifestaţii ş.a.;

gradul special de distrugere, − 
opoziţia şi orientarea populistă, co-
loritul regional şi naţional transfor-
mate uşor în separatism;

fuziunea cu nihilismul moral, − 
spiritual, economic politic religios, 
şi transformarea într-un singur pro-
ces distructiv;

conexiunea la negativism - un − 
curent larg care a cuprins, în ultimii 
ani, mai întâi fosta Uniune Sovietică 
şi apoi societatea noastră în timpul 
demontării vechiului şi instaurării 
noului sistem, schimbarea stilului 
de viaţă.

Prin urmare, examinînd nihilis-
mul juridic cu formele de exprimare 
şi nivelurile de distribuţie, ne con-
vingem că acest fenomen omnipre-
zent în întreaga activitate socială, 
guvernamentală, legislativă şi ju-
decătorească nu cunoaşte limite, iar 
fărădelegile şi manifestările sînt clar 
observate aproape în toate domenii-

le societăţii, cauzele răspîndirii au o 
bogată argumentare istorică. 

Autorul A.I. Ilin consideră in-
discutabil necesar a se face totul 
”pentru a aduce dreptul oamenilor, 
a consolida cultura juridică, pentru 
ca poporul să înţeleagă, să cunoască 
şi să preţuiască dreptul, iar dreptul 
voluntar şi loial să-şi îndeplinească 
obligaţiile şi atribuţiile sale. Dreptul 
trebuie să devină un factor al vieţii, 
măsura pentru comportamentul real 
şi puterea sufletului poporului” [9, 
p.173].

Nihilismul juridic (de la lat. nihil 
- nimic) reprezintă negarea dreptu-
lui ca instituţie socială, ca un sis-
tem de reguli de conduită în stare 
să reglementeze cu succes relaţiile 
dintre oameni. Un astfel de nihilism 
juridic se reduce la negarea legilor, 
ceea ce conduce la adoptarea actelor 
cu caracter ilicit, anarhie şi la inhi-
barea dezvoltării sistemului juridic. 
Nihilismul juridic este: activ sau pa-
siv[8, p.69]; uzual - legat de necu-
noaşterea legii sau filozofic, asociat 
cu construcţia unei viziuni proprii 
asupra lumii, care neagă rolul social 
al dreptului; în acelaşi timp, nihilis-
mul juridic poate apărea la persoa-
nele care interacţionează în mod 
activ cu dreptul ca institut nominal, 
dar pentru realizarea intereselor lor 
folosesc corupţia şi/sau structurile 
de guvernare[3]. Acest fenomen re-
prezintă o formă a conştiinţei juri-
dice, manifestată şi exprimată prin 
indiferenţă şi negativism. 

Cauzele nihilismului juridic sînt 
considerate [1]:

natura opresivă a puterii de − 
stat;

caracteristica istorică a dez-− 
voltării statului;

utilizarea legislaţiei represive;− 
lacunele din legislaţie şi din − 

sistemul juridic;
disponibilitatea metodelor ad-− 

ministrative de comandă în sferele 
politice şi economice ale societăţii;

lipsa tradiţiilor democratice şi − 
juridice naţionale;

perioadă de tranziţie, care a − 
cauzat dificultăţi în sistemul juridic.

Nihilismul juridic corelează ast-
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fel cu modernizarea, deoarece în 
procesul de modernizare socio-cul-
turală, de formare a omului modern 
cu o anumită cultură juridică, în so-
cietate se promovează tipul de per-
sonalitate concentrat pe abaterea de 
la norme, pe anarhie, individualism 
şi intoleranţă.

Nihilismului juridic, în opinia 
membrilor Organizaţiei Obşteşti 
Interregionale „Organizaţia de com-
batere a nihilismului juridic” din Fe-
deraţia Rusă[2], reprezintă direcţia 
gîndirii politice care neagă valoarea 
socială a dreptului şi consideră că 
acesta nu este cel mai perfect mod 
de reglementare a relaţiilor sociale. 
În opinia aceleiaşi organizaţii, con-
secinţele practice ale nihilismului 
juridic sînt [2]:

încălcarea drepturilor omului;− 
înjosirea demnităţii umane;− 
corupţia;− 
extorcarea de fonduri;− 
cauzarea de daune fizice şi − 

psihologice sănătăţii (stres, depresie 
şi alte tulburări emoţionale);

lipsa de respect şi neîncrede-− 
rea în autorităţile de stat şi munici-
pale, precum şi în reprezentanţii lor 
(judecători, poliţişti etc.);

lipsa practicilor de bună cali-− 
tate în aplicarea legii;

absenţa unui sentiment de se-− 
curitate;

existenţa în societate a unei − 
opinii privind oficialii ”corupţi”;

demoralizarea societăţii;− 
prezenţa ameninţărilor la − 

adresa securităţii statului.
În ceea ce priveşte metodele de 

combatere a acestui flagel, organi-
zaţia mai sus menţionată propune 
următoarele metode de ordin gene-
ral şi particular [2]:

dezvoltarea şi plasarea de ma-− 
teriale motivaţionale, promovarea 
în mass-media (materiale audio şi 
video);

dezvoltarea şi plasarea de ma-− 
teriale motivaţionale, promovarea 
în rîndul populaţiei a avizelor, pli-
antelor, broşurilor, etc.);

dezvoltarea şi implementa-− 
rea materialelor vizuale de moti-

vare în localităţi (panouri de in-
formare etc.);

organizarea de discuţii şi dez-− 
bateri publice;

sensibilizarea, informarea şi − 
conştientizarea în masă a acestui 
fenomen prin intermediul seminari-
ilor, prelegerilor;

demascarea celor care încalcă − 
legile şi drepturile cetăţenilor;

iniţierea aducerii celor ce se − 
fac responsabili de încălcarea drep-
tului în răspunderi statutare (dezvol-
tarea activismului juridic);

plasarea informaţiilor despre − 
infractor în mass-media, în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare.

Autorul A. Konovalov, referin-
du-se la conceptul de nihilism ju-
ridic, menţiona că acesta se axează 
pe negarea dreptului, exprimată prin 
scepticism şi lipsă de respect pentru 
acesta, şi încălcarea normelor de 
drept, bazată în primul rînd pe igno-
rarea legilor, la care se adaugă şi o 
categorie destul de mare de cetăţeni 
cere refuză conştient să le cunoască  
să le respecte. Majoritatea oameni-
lor nu-şi corelează comportamentul 
lor la cerinţele legislaţiei, acţionează 
şi trăiesc după propriile lor reguli, se 
atîrnă cu indiferenţă faţă de dreptu-
rile altor persoane, faţă de normele 
decenţei, ordinii publice şi în cele 
din urmă, conduce la comiterea de 
contravenţii administrative, infracţi-
uni, creînd astfel un fundal negativ, 
inclusiv sub formă de criminalitate 
latentă [10, p.12].

Un alt aspect al consecinţelor ni-
hilismului juridic se manifestă prin 
faptul că el reprezintă o ameninţare 
şi un obstacol serios pentru sistemul 
judiciar, care este la începutul evo-
luţiei sale. De la început s-a cioc-
nit cu o multitudine de probleme, 
printre care menţionăm, lacunele de 
drept, lipsa de cadre, corupţie, abuz 
de drept şi putere ş.a. [10, p.12]. 
De-a lungul mai multor decenii, sta-
tul nostru încearcă să reformeze sis-
temul judecătoresc, pentru a-l putea 
conforma la cerinţele internaţionale. 
Cu toate acestea, tranziţia este com-
pletă pînă cînd statul nu va crea con-

diţii favorabile pentru realizarea şi 
protecţia drepturilor constituţionale 
şi civile, atîta timp cît oamenii nu 
obţin asigurarea accesului în egală 
măsură la justiţie, serviciile publice, 
asistenţă juridică calificată. Toate 
acestea, trebuie privite ca o condiţie 
prealabilă necesară unui sistem ju-
diciar eficient.

În cele din urmă, al treilea aspect 
al consecinţelor nihilismului juridic 
se găsesc în contextul politicii de 
stat fără precedent îndreptate contra 
fenomenului corupţiei [10, p.12]. 
Una din priorităţile actuale ale refor-
melor economice politice şi sociale 
din Republica Moldova este preve-
nirea şi combaterea corupţiei. Privi-
tă obiectiv prin prisma fenomenului 
corupţiei, tranziţia economică, soci-
ală şi politică din perioada de după 
declararea independenţei a avut un 
impact dezastruos asupra calităţii 
guvernării şi dezvoltării ţării. Co-
rupţia este un fenomen complex, 
multistructural şi multidimensio-
nal, un fenomen economic, social 
şi politic a cărui complexitate este 
determinată de diverse cauze, care 
pot fi grupate în: economice, insti-
tuţionale, legale, politice, sociale şi 
morale. La baza cuvîntului corupţie 
se află latinescul corruptio, ceea ce 
înseamnă în traducere directă – stri-
căciune, mită. În general această in-
terpretare oferă o imagine generală 
despre ce reprezintă de fapt corupţia 
– stricare sau coroziune a autorităţi-
lor prin mituirea lor [6, p.17].

Nihilismul juridic prezintă peri-
col şi prin faptul că nu poate fi mă-
surat din punct de vedere obiectiv 
sau subiectiv. Destabilizînd ordinea 
politică, juridică şi socială existen-
tă, nihilismul juridic aduce în viaţa 
socială a societăţii spiritul negaţiei, 
confruntării, distrugerii şi violenţei. 
În acest context, efectele negative 
ale nihilismului juridic, se axează în 
special pe [13, p.85]:

consolidarea treptată în con-− 
ştiinţa individului (şi a societăţii, 
în general) a convingerilor în exis-
tenţa posibilităţii de acţionare nu în 
conformitate cu legea în vigoare, 
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ocolind-o, ci prin convingerea de 
utilitatea şi eficienţa acestei acţiuni 
pe cei ce respectă litera legii;

nihilismul juridic implică o − 
încălcare a drepturilor, libertăţilor şi 
intereselor legitime ale cetăţenilor, 
ceea ce conduce în cele din urmă la 
inechitatea relaţiilor sociale, situaţie 
care îi provoacă pe oameni la abu-
zarea drepturilor lor.

În acest context, una dintre con-
secinţele sociale periculoase ale ni-
hilismului pledează pentru crearea 
unei situaţii reale şi pseudopsiho-
logice în care realizarea drepturilor 
fundamentale ale omului nu este po-
sibilă. De facto, în societate domi-
nă convingerea - stereotip - despre 
”utilitatea” abuzului de drept, deoa-
rece însuşi statul (putere) abuzează 
de drepturi cel mai frecvent. În acest 
sens, nihilismul legal acţionează ca 
răspuns justificat din punct de ve-
dere moral la cel de care dă dovadă 
statul [11, p.154].

Autoarea L. A. Lushina consi-
deră că nihilismul juridic acumulat 
în conştiinţa individuală sau a so-
cietăţii în general acţionează ca un 
detonator social, care are ca rezultat 
creşterea tensiunilor sociale între 
indivizi, a revoltelor sociale, a ma-
nifestărilor individuale sau în masă 
şi la agresiune socială şi enumeră 
unele dintre consecinţele sociale ale 
existenţei fenomenului în cauză, şi 
anume [11, p.154]:

consecinţa acestei situaţii este − 
starea de frustrare tot mai evidentă 
în societate, comportamentul agre-
siv al indivizilor sau substituirea la 
majoritatea dintre ei a unor obiec-
tive sociale „de neatins” prin beţii, 
furie, droguri, acte de extremism, 
vandalism, conflicte etnice etc.;

o altă consecinţă socială a ni-− 
hilismului juridic se manifestă prin 
suprimarea sentimentului autoîn-
credere a oamenilor care produce 
o instabilitate socială generală, un 
sentiment de depresie, frică şi insta-
bilitate în poziţia socială deţinută de 
subiectul de drept;

consecinţa socială a nihilis-− 
mului juridic se manifestă printr-un 

sentiment de frustrare, o manifesta-
re de indiferenţă profundă faţă de 
reformele de ordin social şi juridic 
implementate în societate; majo-
ritatea populaţiei îşi manifestă ne-
încrederea în vectorul de orientare 
socială a acestora. O consecinţă 
suficient de gravă a acestei forme 
de pasivitate socială a personalităţii 
este excluderea în mod deliberat de 
la participarea activă şi constructivă 
şi dezvoltarea socială;

apariţia unei forme active de − 
impunere societăţii a unui grup de 
valori antisociale după natură şi 
formă, concepute, pe de o parte, să 
justifice din punct de vedere moral 
ordinea existentă a relaţiilor, iar pe 
de altă parte, acţionează ca obiecti-
ve de orientare socială. Consecinţa 
negativă, în acest caz, constă în fap-
tul că sub influenţa condiţiilor soci-
ale existente treptat se supun trans-
formării comportamentul, gândirea, 
sistemul de valori morale şi legale, 
atît ale individului în parte, cît şi a 
întregii societăţi.

Astfel, o consecinţă a nihilis-
mului juridic la nivel mondial este 
reprezentată de existenţa reală a 
ameninţării transformării cadrului 
strategic de existenţă socio-juridică 
[12, p.143].

Concluzii. Evoluţia nihilismului 
juridic are un caracter ereditar şi in-
finit, reprezentînd perspectiva anali-
zată prin prisma criticii lumii încon-
jurătoare care va însoţi omenirea pe 
tot parcursul existenţei sale. În tot 
acest proces se vor schimba doar 
obiectele de atentare, iar cel supus 
intens presiunii nihiliste va fi acel 
care va încerca să deţină controlul 
asupra acestei lumi subiective! Res-
pingînd dreptul, subiectul poate cău-
ta un regulator alternativ al relaţiilor 
sociale sau poate lua poziţia doar de 
respingere, cum ar fi nonpercepţia 
completă a acestuia. Această alege-
re depinde de calităţile individuale 
ale fiecărei persoane. Respingerea 
incontestabilă a unei valori apare şi 
din cauza că alegerea unei alternati-
ve nu este un proces de comparare 
a caracteristicilor a două obiecte: a 

celui supus negării şi a celui menit 
să-l înlocuiască, dar şi posibilitatea 
efectuării unei alegeri care, în anu-
mite situaţii este interzisă de norma 
de drept. Imperfecţiunea legii gene-
rează evaluarea nihilistă - o sursă şi 
un motiv al procesului de căutare a 
noilor soluţii juridice. Nihilismul ju-
ridic este un indicator, o reflecţie, un 
ultim test asupra calităţii dreptului, 
a interpretării acestuia şi a punerii 
lui în aplicare.
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