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Introducere. În ultima peri-
oadă în literatura juridică și 

nu numai, se acordă o atenție de-
osebită fenomenului nihilism, sub 
toate formele sale de manifestare, 
atenția dată este datorată imixtiunii 
fenomenului nihilism în realitatea 
socială, politică și juridică din Re-
publica Moldova. Nihilismul con-
stituie una dintre cele mai conflic-
tuale, paradoxale şi epatante  ma-
nifestări ale conştiinţei sociale. Ca 
produs intelectual, nihilismul este 
construit pe negare, el parazitează 
pe veşnica nemulţumire a individu-
lui de propriul statut, de condiţii de 
viaţă sau bunăstarea materială. O 
asemenea cultură nu este dotată cu 
valori permanente şi deci este efe-
meră. Imperfecţiunea legii generea-
ză evoluţia nihilistă, ea este o sursă, 
un motiv al procesului de căutare a 
noilor soluţii juridice. Nihilismul 
juridic este un indicator, o reflecţie 
a calităţii dreptului, a interpretării 
acestuia şi a punerii lui în aplica-
re. Reieşind din această situație, 
articol vom încerca să ne expunem 
unele viziuni teoretice și practice în 
ceea ce privește cauzele răspîndirii 
nihilismului juridic în realitatea so-
cio-politică și juridică a societății 
noastre.

Materiale utilizate și metode 
aplicate. Pentru atingerea scopului 
propus, au fost aplicate diferite me-
tode de cercetare științifică: compa-
rativă, deductivă, inductivă, metoda 
sistematizării, analiza și sinteza. Ca 
suport științific și normativ au fost 
folosite lucrările savanților din Re-
publica Moldova și Federația Rusă, 
actele normative ale R. Moldova.

Rezultate obținute și discuții. 
Republica Moldova este un stat 
suveran și independent, unitar și 
indivizibil[1], care la etapa actuală 
trece printr-o perioadă de tranziţie 
de la sistemul socialist de construc-
ţie a societăţii, la acceptarea norme-
lor şi principiilor democratice. Con-
tinuarea procesului de democratiza-
re în Republica Moldova este posi-
bilă numai în cazul, în care dreptul 
va deveni una din pîrghiile cele mai 
eficiente de reglementare a activită-
ţii oamenilor şi a relaţiilor lor soci-
ale. Vorbim aici de o nouă calitate 
a societăţii moldoveneşti, unde este 
realizată supremaţia legislaţiei, de 
care este legată activitatea tuturor 
organelor guvernamentale, inclusiv 
şi cele de nivel înalt. Aceasta este 
esenţa unui stat de drept, în care fi-
ecare cetăţean şi persoană juridică 
este protejată de legea în vigoare, 

care reglementează la rîndul său fo-
losirea acesteia de către organele de 
stat, astfel ar trebui să se manifeste 
realitatea juridică din țara noastră. 

Realitatea juridică reprezintă 
un anumit domeniu al vieții socia-
le, condiționată de însăși existența 
dreptului ca atare, dar și a impactul 
său asupra relațiilor sociale. Ea este 
o formă a realității sociale, și constă 
din ideal și material, sau mai bine 
zis din idealism și materialism. Do-
meniul idealismului este determinat 
de conștiință, iar zona materialis-
mului de practicile sociale. În ceea 
ce privește realitatea juridică, mate-
rialismul și idealismul se manifestă 
sub formă de conștiință juridică, 
legislație, punere în aplicare a legii 
și dezvoltarea culturii juridice. Enu-
merînd diferite fenomene juridice 
ce sunt interdependente la nivel de 
legitate, astfel încît modificările în 
unele fenomene necesită modificări 
corespunzătoare în alte fenomene 
din realitatea juridică [6, p.3-16].

Conștiința socială ca un feno-
men al realității sociale are diferite 
forme: conștiință politică, morală, 
națională, estetică, religioasă, și ju-
ridică. Unul dintre factorii care au 
un impact negativ asupra modului 
de formare a conștiinței juridice 
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este prezența simptomelor în cadrul 
societății a nihilismul juridic. Ca și 
fenomen a realității juridice acesta 
își are rădăcinile în perioada regi-
murilor totalitare, însă abia recent 
el a devenit subiect de studiu a di-
feritor investigații și cercetări juri-
dice. Trebuie de menționat că nihi-
lismul juridic reprezintă atitudinea 
sceptică și negativă față de drept, 
lipsa de încredere în potențialul 
său de a rezolva probleme sociale, 
în conformitate cu justiția socială. 
Răspîndindu-se din sfera relațiilor 
de zi cu zi a oamenilor, la cele mai 
înalte organele legislative ale statu-
lui. Nihilismul juridic reprezintă un 
obstacol în calea construirii și con-
stituirii statului de drept, deoarece 
el se manifestă printr-o lipsă de în-
credere și respect față de drept, sau 
chiar disprețul față de acesta[7].

Motivele (cauzele) răspândi-
rii nihilismului juridic sunt foarte 
diverse[2]:

Rădăcinile istorice:1. 
care sunt o consecință natu-− 

rală a autocrației seculare, masele 
de oameni ce erau lipsiți de drep-
turile și libertățile fundamentale, de 
legislația represivă și justiția imper-
fectă.

sistemul juridic, care a fost − 
dominat de metodele administra-
tive de comandă, legile și regle-
mentările secrete și semi-secrete, 
constituția și alte careva legi demo-
cratice aveau un rol mai mult decla-
rativ decît normativ, fapt ce a dus 
la scăderea respectului față de drept 
ca atare.

ajustarea cantitativă și calita-− 
tivă a sistemelor juridice din trecut 
la perioada de tranziție, criza le-
gislativă, mecanismul și durata de 
implementare a tuturor reformelor, 
inclusiv cea din sistemul judiciar.

Conținutul legilor[8]. Statul în 2. 
calitate de purtător de cuvânt al inte-
resului public nu poate fi în conflict 
cu interesele particulare, așa cum 
legile adoptate, în general, purtînd 
un caracter conservator, nu au un 
efect direct. Din acest considerent 
legile nu corespund întotdeauna cu 

interesele specifice ale individu-
lui, mai ales dacă acest interes este 
unul greșit înțeles. În unele cazuri, 
dintr-un motiv sau altul organul de 
legiferare nu poate exprima în mod 
adecvat interesele societății și ale 
statului în materie de drept. Drept 
urmare, există erori în legislație, 
care agravează situația. Dacă legile 
existente sunt departe de interesele 
cetățenilor, nu este surprinzător fap-
tul că aceștia nu sunt interesați și de 
implementarea acestora. Este greu 
să ne așteptăm că vor fi realizate și 
legile, care, în practică pot fi ușor 
adaptate pentru a încălca drepturile 
cetățenilor.

Joacă un rol negativ și simpla 3. 
necunoașterea legii. Actuale sunt și 
în prezent cuvintele lui I.A. Ilin des-
pre faptul că: „Oamenii care sunt 
ignoranți față de țara lor, au un mod 
extra-legal de viață ... se mulțumesc 
cu cunoștințe rudimentare ale drep-
tului. Oamenii ... trebuie sa cunoas-
că legile cu demnitatea, aceasta este 
o parte a vieții juridice. Așadar este 
absurd și foarte periculoasă situația 
în care populația unei țări nu are ac-
ces liber la cunoașterea dreptului. 
Omului ca ființă spirituală îi este 
imposibil de a trăi pe pământ fără 
drept”[5, p.165-167].

Rolul tradițiilor în ceea ce 4. 
privește legea și care (tradițiile) 
sunt transmise din generație în 
generație și sunt greu de depășit. 
Este vorba despre înțelegerea 
valorii legii și inadmisibilitatea 
neglijenței sale. Având în vedere 
defectele legilor în sine, a devenit 
un obicei în a se opune cerinței de 
a respecta legea – cerințele de efec-
tuare a justiției (dreptății). În cadrul 
societății noastre raportate la rea-
litatea zilei de azi s-a creat deja o 
părere, pot spune chiar o axiomă, 
că dreptatea, justiția este mai pre-
sus de lege. Legile în sine trebuie să 
fie evaluate din punctul de vedere 
al justiției, dreptății, iar în cazul în 
care autoritatea de aplicare a aces-
tora acționează contrar legii, dar 
este corectă și justă, nimeni nu va 
condamna acțiunile sale. Cu părere 

de rău, legea ca o valoare în sine, nu 
a devenit încă parte din conștiința 
juridică a cetățenilor noștri. Iar în 
Republica Moldova ținăndu-se 
cont de toate premisele, politice, 
economice, juridice, sociale, dar și 
de altă natură, acest fapt este greu 
de imaginat că va deveni în curînd 
o realitate.

Practica de aplicare a drep-5. 
tului nu în mică măsură contri-
buie la extinderea bazei sociale 
a nihilismului juridic. Nu putem 
să nu menționăm că există situații 
în viață care pot să schimbe opi-
nia publică cu privire la atitudinea 
condescendentă, binevoitoare față 
de lege, pe posibilitatea și dorința 
de a o încălca[3]. Exemple pot fi 
date destule, începînd cu reținerea 
în timp a remunerării salariale, cu 
calitatea proastă a serviciilor me-
dicale prestate, cu lipsa finanțării 
micului bussines, rata șomajului și 
terminînd cu nivelul scăzut al pro-
cesului educațional(ca politică de 
stat) mediocru. Acestea fiind spu-
se, trebuie de menționat că cu cît 
condițiile de viață ale cetățenilor 
noștri sunt mai rele, cu atât mai 
puțin au ei încredere în lege și sunt 
dispuși să o respecte.

Foarte multă lume este de-6. 
stabilizată și uimită de neputința și 
impotența organelor de drept dar și 
a legii ca atare în fața criminaliză-
rii rapide a societății, a multitudinii 
de infracțiuni grave și excepțional 
de grave ce ne zguduie societatea. 
În condițiile neputinței clare a legii 
și dreptului ca atare, apare ideea 
că puterea (forța) este mai presus 
de lege. Printre antreprenori noștri 
apar și dintre acei (marea lor majo-
ritate) la care se prefigurează ideea 
că în caz de apariție a unui conflict 
cu un debitor sau altul, conflictul 
poate fi soluționat nu de organele de 
drept ale statului ci de un alt ‟agent 
economic” particular (În Republica 
Moldova astfel de agenți econo-
mici sunt din ce în ce mai mulți, și 
ce este mai paradoxal este faptul că 
statul le dă „undă verde”), fapt ce în 
cele din urmă duce la apariția unei 
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noi ramuri, aspect a nihilismului ju-
ridic.

Susţinem opinia autorului N.I. 
Matuzov conform căreia nihilismul 
juridic este un fenomen complex şi 
multidimensional, dar esenţa lui se 
manifestă, în general, prin atitudinea 
negativă şi lipsită de respect faţă de 
drept, lege, ordine normativă, dar în 
ceea ce priveşte izvoarele (cauzele) 
principale, acestea sunt: ignoranţa 
juridică, indolenţa, lipsa de experi-
enţă, progresul lent  sau chiar regre-
sul, lipsa de cultură juridică a marii 
majorităţi a populaţiei[6, p.13].

În aceiaşi ordine de idei conti-
nuă autoarea S.G. Zubanova, care 
consideră în calitate de cauze ofici-
ale ale apariţiei nihilismului juridic 
următoarele[9, p.83]:

Caracterul despotic al puterii − 
statale;

Specificul dezvoltării istorice − 
a statului;

Utilizarea unei legislaţii re-− 
presive;

Lacunele existente în legisla-− 
ţie, în sistemul de drept;

Existenţa unor metode admi-− 
nistrative de comandă în sfera poli-
tică şi economică a societăţii;

Lipsa în statul dat al tradiţiilor − 
democratice şi de drept;

Existenţa unei perioade de − 
tranziţie care generează dificultăţi 
şi probleme în sistemul de drept.

Dreptul ca instituție, ca concept 
nu se bucură de încredere atunci 
când se consideră că numai cei 
bogați și puternici pot găsi adevărul 
în instanță.

O cauză aparte a răspîndirii 
nihilismului juridic pot fi ideile 
promovate de unii juriști în cadrul 
doctrinelor interne, cu privire la 
dreptul natural, adică punerea în 
opoziție a dreptului și a legii. Fap-
tul că nu toate legile sunt umane, 
a fost utilizată de adepții acestei 
doctrine pentru formularea teoriei 
despre posibilitatea de non-con-
formitate a acelor legi care nu sunt 
în concordanță cu Dreptul. Mare-
le patos a umanității conceptului 
dat privind punerea în opoziție a 

legii și a dreptului se transformă 
în nihilism juridic. Ideea constă în 
faptul că, în conformitate cu acest 
concept, cineva trebuie să preia 
funcția de a decide dacă legea este 
o lege ideală (sau, mai degrabă co-
incide cu idealurile dreptului.) Dar 
în mod echivoc rezolvarea proble-
mei date s-a stopat în momentul 
deciderii cui, sau mai bine zis cine 
trebuie să dețină acest drept. În-
cercarea anumitor persoanelor fi-
zice, grupuri, instituții ale statului, 
pentru a-și atribui astfel de drep-
turi nimic bun societății nu a dat. 

Istoricul american G.J. Berman 
scrie despre faptul că întreaga soci-
etate se confruntă la moment cu o 
criză fără precedent a valorilor juri-
dice, criză ce pune în pericol întrea-
ga tradiţie a dreptului[4, p.386]. Ne 
atenţionează totodată că este impo-
sibil de demonstrat ştiinţific acest 
fapt, deoarece el face parte din ca-
tegoria fenomenelor ce pot fi doar 
simţite intuitiv. Criza aceasta se ma-
nifestă, după cum afirmă acelaşi au-
tor prin înlocuirea gîndirii juridice 
tradiţionale cu aşa numitul cinism 
socio – juridic. Astfel, vechile con-
cepţii şi postulate juridice, cum ar 
fi: unitatea structurală a dreptului, 
caracterul său continuu, rădăcinile 
sale religioase, calităţile transcen-
dentale dispar treptat nu doar din 
gîndirea filozofilor contemporani 
sau a legiuitorilor, judecătorilor, 
avocaţilor, profesorilor, juriştilor, 
ele se pierd şi din conştiinţa cetă-
ţenilor, a poporului în întregime şi 
mai mult decît atît, existenţa lor de-
vine tot mai vagă chiar şi în cadrul 
sistemului de drept.

Concluzii. Reflectînd asupra 
celor menţionate, autorul a ajuns 
la concluzia că nihilismul juridic 
reprezintă un comportament de 
ignorare cu bună ştiinţă a dreptului 
efectiv, dar care nu poartă semnele 
unei infracţiuni intenţionate. Acest 
fenomen este una dintre cele mai 
răspîndite forme ale conştiinţei ju-
ridice deformate şi, ca fenomen so-
cial, se întîlneşte sub formă de indi-
ferenţă, scepticism, neîncrederea în 

drept, atitudine ostilă faţă de norma 
juridică.

În procesul cercetării temei, am 
ajuns la concluzia că cauzele pri-
mordiale ale nihilismului juridic 
sunt: 

natura opresivă a puterii de − 
stat; 

caracteristica istorică a dez-− 
voltării statului; 

utilizarea legislaţiei represi-− 
ve; 

lacunele din legislaţie şi din − 
sistemul juridic; 

disponibilitatea metodelor ad-− 
ministrative de comandă în sferele 
politice şi economice ale societăţii; 
lipsa tradiţiilor democratice şi juri-
dice naţionale; 

perioadă de tranziţie care a ca-− 
uzat dificultăţi în sistemul juridic.
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