
92

R E L AȚI I  I N T E R NAȚIONA L E .  Plus

Academia de 
Administrare  Publică

DREPTUL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL: 
DIMENSIUNEA PRACTICĂ

RĂSPUNDEREA CONSTITUŢIONALĂ – 
GARANȚIE A REGIMULUI CONSTITUȚIONALITĂȚII

Gheorghe COSTACHI, doctor habilitat în drept, profesor universitar
(costachi70@mail.ru)
Tatiana GHERGHELEGIU, doctorandă, AAP
(irim@irim.md)

Rezumat
Studiul se axează pe investigarea temeiului normativ şi a acelui faptic al răspunderii consti-

tuţionale ca o garanție a fortificării regimului constituționalității în Republica Moldova. În arti-
col este abordată necesitatea elaborării concepţiei ştiinţifice a răspunderii juridice a statului, a 
organelor sale şi a funcţionarilor săi. În Republica Moldova acest fapt va contribui substanţial 
la reglementarea normativă şi realizarea practică eficientă a mecanismului răspunderii şi, în 
final, la edificarea şi consolidarea statului de drept.
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În viaţa unei societăţi Constituţia are un rol fundamental, deoarece fiind principalul act 
juridic, politic și economic, prin normele sale organizează puterea în stat și stabilește prin-
cipalele drepturi, libertăţi și îndatoriri ale omului și cetăţeanului. Acţiunea ei se răsfrânge 
asupra întregului sistem de relaţii sociale, asupra tuturor organelor, asociaţiilor și cetăţeni-
lor indiferent de orientarea lor politică sau ideologică.

Constituţia este deosebit de importantă și pentru sistemul de drept, ea fiind baza ju-
ridică a întregului sistem legislativ. În virtutea acestui fapt, activitatea organelor de stat, a 
persoanelor cu funcţii de răspundere, a asociaţiilor obștești, a cetăţenilor, precum și toate 
actele normative trebuie să corespundă întru totul Constituţiei. În caz contrar, statul de 
drept nu ar fi posibil, deoarece trăsătura „vitală” a acestuia este supremaţia legii, Constituţia 
fiind Legea Supremă în stat. O asemenea stare de lucruri e posibilă numai în condiţiile unei 
reale și eficiente protecţii juridice a Constituţiei [44, p. 5].

În literatura de specialitate se menţionează că „orice ramură a dreptului nu poate func-
ţiona normal fără a avea o formă specifică de răspundere juridică (o instituţie proprie a 
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răspunderii juridice)” [33, p. 21]. Nu este exclusă o asemenea instituţie nici pentru dreptul 
constituţional.

Mai mult ca atât, se consideră că fără recunoașterea răspunderii constituţionale ca for-
mă distinctă a răspunderii juridice e imposibilă funcţionarea normală a Constituţiei, crea-
rea unui mecanism eficient de protecţie a ei [38, p. 20]. Respectiv, deja de câteva decenii în 
doctrina juridică se polemizează intens acest subiect.

În special, e cazul doctrinei ruse, în care s-a dezvoltat o adevărată teorie a răspunderii 
constituţionale. De rând cu o serie de manuale de drept constituţional [23; 29;42] și de 
studii constituţionale [36; 30] ce conţin capitole separate dedicate instituţiei răspunderii 
constituţionale, au fost elaborate și monografii dedicate subiectului în cauză [25; 24; 27], 
au fost susţinute teze de doctor și doctor habilitat în drept [28; 15; 21] în care s-au investi-
gat aspecte importante ale acestei instituţii juridice.

Acesta este rezultatul unei evoluţii a teoriei răspunderii constituţionale care, potrivit 
doctorului în drept N. M. Colosova [28, p. 22], cuprinde două etape distincte: perioada so-
vietică și perioada contemporană, democratică. De rând cu o serie de analiști ruși contem-
porani, domnia sa susţine că răspunderea constituţională a devenit obiect al discuţiilor 
știinţifice și, respectiv, o formă distinctă a răspunderii juridice în anii ’70-80 ai sec. al XX-lea, 
când a intrat în vigoare Constituţia URSS din 1977. Respectiv, problema răspunderii consti-
tuţionale a început să fie studiată în arealul știinţific relativ de curând [26, p. 86; 43, p. 35].

În același timp, potrivit autorului I. A. Craveţ [30, p. 393], „apariţia” răspunderii consti-
tuţionale este legată de apariţia primelor instituţii constituţionale din Rusia la începutul 
sec. al XX-lea. Din această perspectivă, domnia sa identifică următoarele etape în istoria 
dezvoltării instituţiei răspunderii constituţionale în Rusia:

I etapă – etapa monarhiei constituţionale, când constituţionaliștii liberali au propus in-
troducerea, de rând cu răspunderea politică a Guvernului faţă de Duma de Stat și instituţia 
răspunderii constituţionale a miniștrilor pentru fapte ilegale în faţa camerelor parlamentare;

II etapă – etapa constituţionalismului sovietic, în cadrul căreia răspunderea constituţio-
nală a avut un caracter preponderent politic;

III etapă – etapa reformei constituţionale (1989 - 1999);
IV etapă – etapa contemporană, a reflectării ei în legislaţia constituţională (începând cu 

mijlocul anului 1999). În cadrul acestei etape au fost dezvoltate și reglementate măsurile 
de răspundere constituţională a organelor puterii de stat, a subiectelor Federaţiei Ruse și a 
organelor administraţiei publice locale.

Prin urmare, a fost necesară o evoluţie și o cercetare de aproape un veac a instituţiei 
răspunderii constituţionale, pentru ca în prezent să se ajungă la un anumit nivel de regle-
mentare juridică a acesteia.

În ceea ce privește doctrina juridică autohtonă, în cadrul ei nu este configurată con-
cepţia răspunderii constituţionale, atestându-se doar încercări robuste de recunoaștere și 
argumentare a acesteia ca formă distinctă a răspunderii juridice.

Cu precădere, asemenea încercări sunt atestate la nivelul Teoriei Generale a Dreptului, 
unde specialiștii, fie se limitează doar la enunţarea acesteia în clasificarea răspunderii juridice 
(D. Baltag și A. Guţu atestă răspunderea juridică cu caracter politic (răspunderea constituţio-
nală a Parlamentului) [4, p. 280]; Gh. Avornic și alţi autori nominalizează ca fiind răspundere 
constituţională răspunderea Guvernului faţă de Parlament, răspunderea Președintelui Repu-
blicii și a deputaţilor [7, p. 223; 1, p. 508]; B. Negru – răspunderea constituţională se referă 
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la răspunderea șefului statului, răspunderea deţinătorilor unui mandat politic (celor aleși în 
organele reprezentative ale statului, membrilor Guvernului pentru faptele comise în exerci-
ţiul funcţiunii lor etc.) [8, p. 45], fie expun deja anumite argumente în favoarea existenţei ei în 
studii special dedicate răspunderii juridice [41, p. 45-50; 2, p. 242-270]. 

În materia dreptului constituţional instituţia răspunderii constituţionale nu este cer-
cetată (din puţinii autori ce enunţă existenţa acesteia îl menţionăm pe dl doctor habilitat 
în drept, profesor universitar I. Guceac, care în manualul Drept electoral identifică o răs-
pundere constituţională pentru încălcarea legislaţiei electorale [6, p. 198-200]). Probabil, 
situaţia dată poate fi justificată prin lipsa unor cercetări complexe în domeniul realizării 
Constituţiei, protecţiei acesteia și neacordarea atenţiei cuvenite principiului statului de 
drept care privește responsabilitatea și răspunderea statului faţă de cetăţean. Fără îndo-
ială, sunt momente destul de importante ce merită o atenţie sporită atât a cercetătorilor, 
cât și a legiuitorului.

În context, considerăm necesar de a menţiona faptul că în România, de asemenea, nu 
s-a conturat concepţia răspunderii constituţionale, studiile știinţifice în domeniu limitân-
du-se doar la cercetarea separată a răspunderii șefului de stat, a guvernului (membrilor 
acestuia), a parlamentului etc. Prin esenţă, în arealul știinţific românesc este investigată 
răspunderea în dreptul constituţional (răspunderea de drept public), adică acea răspun-
dere prevăzută în mod direct de către Constituţie pentru autorităţile publice (care este 
numită „mai mult într-o formă simbolică” ca răspundere de drept constituţional fie răs-
pundere constituţională [10, p. 3-4]). 

Respectiv, reieșind din cele nominalizate, este evidentă necesitatea de a supune unui 
studiu aprofundat instituţia răspunderii constituţionale pentru a-i determina caracterul 
de sine stătător, principalele trăsături ce o face distinctă de celelalte forme de răspun-
dere juridică, precum și necesitatea acesteia pentru raporturile juridice constituţionale.

Merită enunţat în acest sens faptul că abordarea știinţifică a subiectului dat este pe 
cât de actuală, pe atât de dificilă. Dificultatea în mare parte rezidă în faptul că textul con-
stituţional (în multe ţări, de exemplu, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă etc.) 
nu prevede o asemenea formă de răspundere [5, p. 4].

În același timp, specificul dreptului constituţional de a fi format în marea sa parte din 
norme juridice cărora le lipsește sancţiunea, determină mulţi autori în domeniu să con-
sidere răspunderea autorităţilor supreme în stat, reglementată de Constituţie, doar ca o 
răspundere politică. Sub acest aspect, e deosebit de importantă delimitarea răspunderii 
constituţionale de cea politică, categorii uneori confundate și chiar considerate identice.

Este relevantă în cazul dat opinia autorului M. A. Crasnov, care destul de obiectiv sub-
liniază necesitatea de a delimita răspunderea pentru calitatea exercitării puterii și răs-
punderea pentru nerespectarea Constituţiei și a legilor statului [31, p. 55].

La acest capitol, în doctrină au fost expuse diferite poziţii. Astfel, unii autori neagă le-
gătura dintre răspunderea constituţională și cea politică [43, p. 39]; alţii susţin că aceasta 
este o răspundere politico-juridică [11, p. 30-31]. În același timp, atestăm și opinia con-
form căreia răspunderea constituţională este o categorie ce integrează în sine răspunde-
rea politică, morală și juridică [14, p. 84]. Respectiv, e necesară o clarificare a categoriilor 
date. 

În studiile de specialitate [27, p. 16], răspunderea politică este definită ca fiind răspun-
derea puterii faţă de societate pentru îndeplinirea obligaţiilor, promisiunilor și progra-
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melor asumate. Adică, conducerea eficientă a statului, realizarea practică a acestor promisiuni 
și obligaţii, precum și prezentarea periodică a dărilor de seamă, reacţionarea la problemele ce-
tăţenilor, comunicarea cu ei, recunoașterea greșelilor admise, corijarea lor activă și multe altele.

Prin urmare, răspunderea politică este răspunderea pentru realizarea inadecvată de 
către subiecţii puterii a competenţelor cu care au fost învestiţi de către popor. Drept 
măsură a răspunderii politice se prezintă a fi demiterea persoanelor care nu și-au îndepli-
nit în modul corespunzător obligaţiile funcţionale, acţiunile cărora nu conţin semne ale 
delictului constituţional. În caz contrar, va fi deja răspundere constituţională [28, p. 58]. 

Potrivit unor autori români, răspunderea politică este proprie Parlamentului, parla-
mentarilor, partidelor politice reprezentate în Parlament și decurge din fapte prin care 
sunt încălcate reguli politice extrajuridice și conduce la suportarea unor sancţiuni ex-
trajuridice, precum: ostilitatea populaţiei manifestată prin mitinguri, demonstraţii, mar-
șuri de protest; ostilitatea presei, scăderea credibilităţii dovedită de sondajele de opinie; 
pierderea alegerilor etc. [9, p. 186]. 

Răspunderea morală, la rândul său, se prezintă a fi răspunderea puterii pentru exerci-
tarea competenţelor respectând cerinţele moralei, eticii și a justeţei. Respectiv, măsura 
acestei răspunderi este destituirea persoanelor care manifestă lipsă vădită a sentimentu-
lui de demnitate, cinste, datorie și justeţe [28, p. 58-59]. Mai puţin categoric în acest sens 
este A. S. Sergheev, potrivit căruia comiterea unei fapte amorale poate să nu genereze 
nici o consecinţă juridică pentru subiectul puterii [40, p. 23].

Așadar, în perioada sovietică, răspunderea constituţională a fost privită ca fiind o răs-
pundere politică. În acest sens, autorul S. A. Avakian [11, p. 30-31] susţinea că răspunde-
rea subiecţilor raporturilor juridico-statale este o răspundere politică, deoarece are loc 
în sfera exercitării puterii politice și realizării intereselor politice. În același timp, această 
răspundere este juridică, în virtutea faptului că este reglementată în actele normativ-ju-
ridice. Prin urmare, subiecţii dreptului statal poartă răspundere politico-juridică.

O poziţie asemănătoare atestăm și în perioada contemporană. Destul de categoric 
în acest sens este A. V. Zinoviev, în viziunea căruia răspunderea constituţională este o 
răspundere politico-juridică, ce nu dispune de măsuri represive [22, p. 5]. 

În context, V. A. Vinogradov susţine că în virtutea faptului că dreptul constituţional 
reglementează în principal relaţiile politice, răspunderea constituţională are un conţi-
nut politic, iar măsurile ei – caracter politic [17, p. 3]. În viziunea noastră, o asemenea 
trăsătură nu trebuie absolutizată și generalizată, deoarece răspunderea constituţională 
se apropie mult de răspunderea politică în ceea ce privește subiecţii, temeiurile surve-
nirii ei, consecinţele negative etc., dar nu se identifică cu ea. Distincţia constă în faptul 
că răspunderii politice nu-i sunt proprii trăsăturile răspunderii juridice, care intervine în 
cazurile de încălcare a normelor juridice. În schimb, răspunderea constituţională, fiind o 
formă a răspunderii juridice, dispune de trăsături caracteristice acesteia [5, p. 4].

Referitor la distincţia dintre răspunderea constituţională și celelalte forme de răspun-
dere juridică, cercetătorii Iu. A. Dmitriev și F. Ș. Izmailova [20, p. 89-90] susţin că aceas-
ta rezidă în primul rând în conţinutul ei. Răspunderea constituţională este răspunderea 
pentru exercitarea inadecvată a puterii publice. De aici survine un set de temeiuri spe-
cifice pentru stabilirea răspunderii concrete a organului sau a funcţionarului public și o 
serie de sancţiuni care prin caracterul lor se disting esenţial de sancţiunile proprii altor 
forme de răspundere juridică.
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Astfel, în viziunea autorilor citaţi, răspunderea constituţională este răspunderea pentru 
hotărârile ineficiente, nerezonabile și iraţionale luate de demnitarii și funcţionarii publici în 
procesul exercitării atribuţiilor de serviciu, care au încălcat legea și au cauzat sau au putut 
cauza prejudicii drepturilor, libertăţilor și intereselor legale ale cetăţenilor, precum și inte-
reselor statului și a societăţii în general [20, p. 90].

Exceptând multitudinea definiţiilor date răspunderii constituţionale, vom menţiona 
doar că ea este determinată a fi, în general, o formă a răspunderii juridice care survine 
pentru încălcarea normelor constituţionale sau a altor izvoare ale dreptului constituţional 
sub forma unor consecinţe nefavorabile, prevăzute de însăși constituţie sau de legile con-
stituţionale.

În studiile de specialitate, acesteia îi sunt recunoscute două forme: răspundere con-
stituţională pozitivă și răspundere constituţională negativă (retrospectivă). Răspunderea 
pozitivă presupune atitudinea responsabilă a subiecţilor raporturilor juridice constituţi-
onale faţă de obligaţiile lor funcţionale, realizarea lor eficientă și cu bună credinţă [34, p. 
36]. Potrivit unor autori [37, p. 45], anume această formă a răspunderii constituţionale este 
mai importantă, deoarece corespunde necesităţilor progresive ale procesului de edificare 
a statului de drept și a societăţii civile.

În viziunea noastră, răspunderea pozitivă presupune o asemenea categorie ca respon-
sabilitatea (ce ţine de domeniul moral-psihologic al individului), de nivelul căreia depinde 
survenirea sau nu a răspunderii negative constituţionale. Respectiv, suntem de acord cu 
autorul V. A. Vinogradov, care nu recunoaște natura juridică a acestei forme de răspundere. 
În schimb, pe deplin justificată este sublinierea domniei sale a faptului că anume forma 
negativă a răspunderii constituţionale sporește semnificaţia educativă a acesteia, rolul său 
de protejare a normelor de drept, de stimulare și formare a comportamentului legal la su-
biectele raporturilor constituţionale [16, p. 56].

În continuare, ţinem să menţionăm că un element constitutiv important al răspunderii 
constituţionale, de care depinde însăși existenţa ei, sunt temeiurile survenirii acesteia.

La acest capitol, D. Baltag, doctor habilitat în drept [3, p. 4], atestă în cadrul doctrinei 
două curente, unul restrictiv, adepţii căruia consideră răspunderea constituţională ca o răs-
pundere pentru comiterea unei fapte ilicite – delictul constituţional [38, p. 21] și un curent 
extensiv, adepţii căruia (T. D. Zrajevscaia etc.) enunţă drept temei al răspunderii constitu-
ţionale și exercitarea incompetentă sau insuficientă a puterii, lipsa rezultatelor ce denotă 
eficienţă și calitate etc. [39, p. 27].

Acest subiect este amplu tratat de către profesorul V. A. Vinogradov [18, p. 52-53; 19, 
p. 42], care identifică trei temeiuri pentru survenirea răspunderii constituţionale: norma-
tiv, faptic și procesual. Importantă este atât întrunirea concomitentă a acestora, cât și 
consecutivitatea lor. Astfel, mai întâi de toate este necesară existenţa normei constituţio-
nale care să stabilească un anumit model de comportament și sancţiunea pentru o even-
tuală abatere. Urmează posibilitatea survenirii temeiului faptic, adică fapta (acţiunea 
sau inacţiunea) ce contravine normei constituţionale. În final, existenţa normei și a unui 
comportament ce contravine acesteia, generează obligaţia unei instanţe competente să 
determine măsura răspunderii constituţionale pentru fapta dată. Criticând această vizi-
une, cercetătoarea M. N. Colosova, în teza sa de doctor habilitat [28, p. 149-150], exclude 
necesitatea evidenţierii temeiului procesual, argumentând prin faptul că se confundă în 
cazul dat temeiurile survenirii răspunderii cu mecanismul de aplicare a acesteia.
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Luând în considerare cele expuse, în cele ce urmează ne vom axa studiul pe investiga-
rea temeiului normativ și a acelui faptic al răspunderii constituţionale.

În ceea ce privește temeiul normativ al răspunderii constituţionale, potrivit prof. V. A. 
Vinogradov [18, p. 52-53], acesta este constituit din totalitatea normelor juridice constituţi-
onale care stabilesc: a) componenţa delictului constituţional; b) sancţiunile juridice consti-
tuţionale și principiile de aplicare a lor; c) cercul subiecţilor competenţi să aplice sancţiuni-
le constituţionale – instanţele răspunderii; d) procedura aplicării măsurilor de răspundere 
constituţională, adică forma procesuală a acesteia.

 Desigur, din punct de vedere juridic important este delictul constituţional, care este 
definit de autorul V. O.  Lucin ca fiind fapta (acţiunea sau inacţiunea) subiectului rapor-
turilor juridice constituţionale ce nu corespunde cerinţelor prestabilite, sancţionată prin 
măsuri de răspundere constituţională [35, p. 12]. 

Într-o manieră originală, autorul citat abordează întrebarea referitoare la normele juridice 
care se presupun a fi încălcate prin delictul constituţional. Astfel, majoritatea autorilor sublini-
ază că prin acest delict sunt încălcate normele din Constituţie și din legislaţia constituţională, 
pe când V. O Lucin [35, p. 12] califică drept delict constituţional și încălcarea principiilor general 
acceptate și a normelor dreptului internaţional, și a tratatelor (convenţiilor) internaţionale, care 
sunt recunoscute a fi ca parte integrantă a sistemului de drept intern din ţara respectivă.

În viziunea noastră, un asemenea moment este de natură să garanteze respectarea de 
către stat a obligaţiilor constituţionale asumate în cadrul raporturilor sale internaţionale. 

Un alt moment problematic elucidat în studiile de specialitate ţine de aplicarea sancţi-
unii constituţionale

Astfel, majoritatea specialiștilor în domeniu recunosc că răspunderea constituţională 
are menirea de a ocroti relaţiile sociale ce constituie obiect de reglementare a dreptului 
constituţional. Semnificativ în acest caz e faptul că în cuprinsul Constituţiei se conţin, de 
rând cu normele juridice ce reglementează raporturi constituţionale, și norme care con-
stituie baza juridică a altor ramuri de drept. Pe de altă parte, multe norme constituţionale 
sunt garantate de alte ramuri ale dreptului și, prin urmare, respectarea lor este asigurată 
de instituţiile corespunzătoare de răspundere juridică (cel mai elocvent exemplu servește 
dreptul penal și răspunderea penală).

În acest context apar o serie de întrebări: orice încălcare a Constituţiei va atrage răspun-
derea constituţională? Dacă se atentează la relaţiile sociale reglementate de Constituţie, 
dar care sunt ocrotite de alte ramuri ale dreptului, atunci care formă a răspunderii juridice 
va surveni? Răspunderea constituţională înglobează în sine și alte forme ale răspunderii 
sau fiecare din ele se aplică de sine stătător?

În studiile de specialitate, în acest sens, sunt atestate două puncte de vedere. Într-o 
viziune mai extensivă (V. O. Lucin), în cazul oricărei încălcări a prevederilor constituţionale 
răspunderea constituţională ce survine va îngloba și celelalte măsuri de răspundere prevă-
zute de lege. Prin urmare, orice sancţiune juridică (administrativă, penală etc.) va fi privită 
și ca sancţiune constituţională. 

Fiind criticabilă, o asemenea abordare generează și mai multă confuzie. De aceea mai 
mulţi autori (A. S. Sergheev [40, p. 24] etc.) sunt adepţi ai unei concepţii restrictive a răs-
punderii constituţionale. În acest sens, se susţine că răspunderea constituţională este o 
formă distinctă de răspundere juridică, care dispune de sancţiuni juridice specifice, de su-
biecţi ai răspunderii, precum și de instituţii ce aplică sancţiunile. Principala deosebire de 
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concepţia extensivă constă în faptul că răspunderea constituţională nu înglobează în sine 
celelalte forme de răspundere juridică. Respectiv, suntem de acord și noi că pentru încălca-
rea uneia și aceleiași norme constituţionale, poate surveni concomitent atât răspunderea 
constituţională, cât și altă formă de răspundere.

În aceeași ordine de idei, merită atenţie și măsurile de sancţionare proprii răspunderii 
constituţionale, fapt ce o deosebește de celelalte forme de răspundere juridică. În literatu-
ra de specialitate nu a fost stabilită o listă exhaustivă de asemenea măsuri, dar din catego-
ria acestora putem nominaliza [26, p. 90]:

- lipsirea (modificarea) anticipată a statutului constituţional a organului de stat, a func-
ţionarului public, asociaţiei obștești (de exemplu, dizolvarea Parlamentului, demiterea Gu-
vernului etc.).

- încetarea încălcării constituţionale (în special, recunoașterea neconstituţionalităţii a 
actului juridic sau a unor dispoziţii, suspendarea acţiunii actelor juridice a organelor puterii 
executive etc.);

- limitarea sau încetarea statutului special sau general al persoanei fizice (de exemplu, 
în cazurile excepţionale) etc.

Desigur, o asemenea clasificare a sancţiunilor nu cuprinde în sine întregul spectru al 
măsurilor răspunderii constituţionale. De fapt, la moment ar fi și dificilă elaborarea unei 
asemenea clasificări integratoare, deoarece în doctrină sunt atestate mai multe divergenţe 
în ceea ce privește recunoașterea unei sancţiuni ca fiind de natură constituţională sau nu. 
Prin urmare, e necesar ca răspunderea constituţională să fie consfinţită și reglementată la 
nivel legislativ, fapt ce considerăm că va facilita substanţial abordarea știinţifică a acestei 
instituţii, pentru ca în final să se consolideze și eficienţa ei.

Respectiv, investigarea acestui domeniu necesită eforturi sporite, justificate de impor-
tanţa și rolul răspunderii constituţionale în viaţa unei societăţi organizate statal. În acest 
context, relevantă este esenţa acestei instituţii juridice, care, în viziunea unor autori (T. D. 
Zrajevscaia [39, p. 26]) constă în stabilirea unui sistem de garanţii reale împotriva concen-
trării întregii puteri de stat în cadrul uneia din ramurile ei, sau în mâinile unei persoane cu 
funcţii înalte de răspundere în structura politică prin stabilirea măsurilor de sancţionare. 
Cu alte cuvinte, esenţa răspunderii constituţionale constă în survenirea consecinţelor juri-
dice în cazurile de afectare a echilibrului puterii și sancţionarea celor vinovaţi.

 În viziunea noastră, cele expuse constituie doar o parte din esenţa răspunderii con-
stituţionale, deoarece ea este chemată să asigure eficienţa și protecţia tuturor normelor 
constituţionale, inclusiv cele ce reglementează raporturile statului cu cetăţenii. Din acest 
punct de vedere, răspunderea constituţională este în măsură să asigure și răspunderea 
statului faţă de cetăţean și societate.

Semnificativă în acest sens, este și viziunea autorului D. A. Lipinschii [33, p. 24], care sus-
ţine că răspunderea constituţională are menirea de a forma și consolida comportamentul 
legal al înalţilor funcţionari publici, de a reglementa activitatea lor și a statului în general. 
Prin urmare, răspunderea constituţională reprezintă o garanţie reală a statului de drept și 
a supremaţiei legii.

În ceea ce privește statul, unii autori susţin că acesta nu poate fi subiect al răspunderii 
juridice în virtutea faptului că aceasta este într-o anumită măsură o abstracţie. Chiar dacă 
există cazuri de atragere la răspundere civilă pentru încălcarea drepturilor cetăţenilor și ca-
uzării de prejudicii materiale și morale, calitatea de pârât în instanţa de judecată o va avea 
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un anumit organ de stat. Prin urmare, pot fi atrași la răspundere constituţională organele 
de stat și funcţionarii publici, însă nu statul [12].  

Cu toate acestea, majoritatea specialiștilor recunosc statul ca fiind subiect al răspun-
derii constituţionale (delictului constituţional) în virtutea faptului că dispune de drepturi 
și obligaţii constituţionale. Mai mult ca atât, potrivit lui O. E. Cutafin [32, p. 421] există și o 
instanţă competentă de aplicare a răspunderii – Curtea Constituţională, care este în drept 
să oblige statul să-și onoreze obligaţiile constituţionale.

Sub acest aspect vom susţine ideea expusă în studiile de specialitate, potrivit căreia 
răspunderea statului este o formă supremă de răspundere graţie rolului specific al puterii 
de stat în sfera relaţiilor sociale. Este bine cunoscut că iresponsabilitatea puterii generează 
consecinţe catastrofale marcate de destabilizări sociale. De aceea, statul, în persoana orga-
nelor sale și a funcţionarilor publici trebuie să răspundă pentru asigurarea legalităţii consti-
tuţionale în limitele teritoriului ţării [13, p. 50]. În prezent, necesitatea asigurării răspunderii 
statutului faţă de popor și cetăţean este deosebit de actuală, reieșind din faptul că în lipsa 
acesteia, după cum susţine D. A. Lipinschii [33, p. 23], e imposibilă edificarea statului de 
drept și a societăţii civile.

În acest context, obiectivul răspunderii constituţionale este recunoscut a fi ocrotirea 
și protecţia Constituţiei și a raporturilor juridice constituţionale, respectarea principiilor 
constituţionale. Prin urmare, rolul său rezidă în crearea unui mecanism eficient, care să 
asigure realizarea de către stat a obligaţiilor sale fundamentale ce ţin de recunoașterea, 
respectarea și protejarea drepturilor și libertăţilor omului și cetăţeanului, crearea condiţii-
lor necesare pentru o viaţă decentă și dezvoltare armonioasă a persoanei [3, p. 5].

În același context, autoarea T. D. Zrajevscaia [39, p. 26] vede importanţa răspunderii 
constituţionale din alt unghi de vedere. În viziunea domniei sale, această instituţie juridică 
stabilește un sistem de garanţii reale împotriva concentrării întregii puteri de stat în cadrul 
uneia din ramurile ei sau în mâinile unei persoane cu înalte funcţii de răspundere în struc-
tura politică prin stabilirea măsurilor de sancţionare. Cu alte cuvinte, esenţa răspunderii 
constituţionale constă în survenirea consecinţelor juridice în cazurile de afectare a echili-
brului puterii și, respectiv, sancţionarea celor vinovaţi.

De asemenea, semnificativă în acest sens este și viziunea autorului D. A. Lipinschii [33, 
p. 24], care susţine că răspunderea constituţională are menirea de a forma și consolida 
comportamentul legal al înalţilor funcţionari publici, de a reglementa activitatea lor și a 
statului în general. 

Prin esenţă, toate cele expuse, fiind pe deplin justificate, denotă complexitatea răspun-
derii constituţionale ca formă a răspunderii statului (a puterii publice), precum și importan-
ţa acestei instituţii juridice în calitatea sa de garanţie reală a statului de drept.

De aceea, în plan juridic pentru realizarea răspunderii statului (a puterii publice) e ne-
cesar un complex de norme juridice, cerinţe, directive care să stabilească răspunderea su-
biecţilor puterii pentru calitatea politicii promovate, pentru hotărârile, acţiunile și compor-
tamentul lor. Corelativ, sunt strict necesare instituţii de stat și civile care să asigure controlul 
și îndeplinirea de către factorii puterii a obligaţiilor lor funcţionale.

Un moment nu mai puţin important este motivarea subiecţilor puterii (personalul apa-
ratului de stat) și stimularea lor moral-spirituală pentru îndeplinirea conștiincioasă a obli-
gaţiilor lor, fapt de natură să condiţioneze o activitate responsabilă din partea acestora, 
orientată spre sporirea bunăstării societăţii și a cetăţeanului.



100

R E L AȚI I  I N T E R NAȚIONA L E .  Plus

Academia de 
Administrare  Publică

Cu toate acestea, mecanismul răspunderii statului ar fi ineficient dacă societatea nu va 
dispune de capacitatea de a preveni și înlătura iresponsabilitatea, ilegalitatea și despotis-
mul din acţiunile și comportamentul puterii publice. Respectiv, e relevant rolul societăţii 
civile în statul de drept care, având un nivel suficient de dezvoltare, poate să asigure echi-
librul între stat și societate.

În final, susţinem necesitatea de a investiga complex și multidimensional instituţia răs-
punderii puterii publice (în special, a răspunderii constituţionale) și de a elabora concepţia 
știinţifică a răspunderii juridice a statului, a organelor sale și a funcţionarilor săi. În Repu-
blica Moldova acest fapt va contribui substanţial la reglementarea normativă și realizarea 
practică eficientă a mecanismului răspunderii și, deci, la edificarea și consolidarea statului 
de drept.
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The study focuses on investigating the normative basis and the fact of constitution-

al liability as a guarantee of strengthening the constitutionality regime in the Republic 
of Moldova. The article addresses the need to develop the scientific concept of the 
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In the life of a society, the Constitution has a fundamental role, because being the 
main legal, political and economic act, organizes the power in the state through its 
norms and establishes the main human rights, freedoms and duties. Its action affects 
the entire system of social relations, all bodies, associations and citizens regardless of 
their political or ideological orientation.

The Constitution is also particularly important for the legal system, as it is the legal 
basis of the entire legislative system. By virtue of this fact, the activity of the state bodies, 
of the persons with positions of responsibility, of the public associations, of the citizens, 
as well as all the normative acts must correspond entirely to the Constitution. Otherwise, 
the rule of law would not be possible, because its “vital” feature is the rule of law, the 
Constitution being the Supreme Law in the state. Such a state of affairs is possible only 
under the conditions of a real and efficient legal protection of the Constitution [44, p. 5].

The specialized literature states that “no branch of law can function normally with-
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out having a specific form of legal liability (its own institution of legal liability)” [33, p. 
21]. Such an institution is not excluded for the constitutional law either.

Moreover, it is considered that without the recognition of constitutional liability as 
a distinct form of legal liability it is impossible for the normal functioning of the Consti-
tution, the creation of an efficient mechanism for its protection [38, p. 20]. Respective-
ly, this subject has been intensely debated in the legal doctrine for several decades.

In particular, this is the case of the Russian doctrine, in which a true theory of consti-
tutional liability has developed. Along with a series of textbooks on constitutional law 
[23; 29; 42] and constitutional studies [36; 30] containing separate chapters dedicated to 
the institution of constitutional liability, monographs dedicated to the subject in ques-
tion were also written [25; 24; 27], theses of doctor and doctor habilitat in law were de-
fended [28; 15; 21], in which important aspects of this legal institution were investigated.

This is the result of an evolution of the theory of constitutional responsibility which, 
according to the doctor of law N. M. Colosova [28, p. 22], comprises two distinct stag-
es: the Soviet period and the contemporary, democratic period. Along with a number 
of contemporary Russian analysts, she claims that constitutional liability became the 
subject of scientific discussions and, respectively, a distinct form of legal liability in the 
1970s and 1980s of the XX century, when the Constitution of the USSR came into force 
in 1977. Respectively, the issue of constitutional liability began to be studied in the 
scientific field relatively recently [26, p. 86; 43, pp. 35].

At the same time, according to the author I. A. Craveţ [30, p. 393], the “appearance” 
of constitutional liability is related to the appearance of the first constitutional institu-
tions in Russia at the beginning of the XX century. From this perspective, he identifies 
the following stages in the history of the development of the institution of constitu-
tional liability in Russia:

Stage I - the stage of constitutional monarchy, when the liberal constitutionalists 
proposed the institution along with the political accountability of the Government to 
the State Duma and  the constitutional liability of the ministers for illegal acts in front 
of the parliamentary chambers;

Stage II - the stage of Soviet constitutionalism, in which the constitutional liability 
had a preponderant political character;

Stage III – the stage of constitutional reform (1989 - 1999);
Stage IV - the contemporary stage, its reflection in the constitutional legislation 

(starting with the middle of 1999). During this stage, the measures of constitutional 
liability of the state power bodies, of the subjects of the Russian Federation, and of the 
local public administration bodies were developed and regulated.

Therefore, it has been necessary for almost a century to evolve and research the institu-
tion of constitutional liability, in order to reach a certain level of legal regulation at present.

Regarding the local legal doctrine, it does not configure the concept of constitu-
tional liability, attesting only robust attempts to recognize and argue it as a distinct 
form of legal liability.

Especially, such attempts are attested at the level of the General Theory of Law, 
where specialists either limit themselves only to its enunciation in the classification 
of legal liability (D. Baltag and A. Guţu attest legal liability with political character 
(constitutional liability of the Parliament) [4 , p. 280]; Gh. Avornic and other authors 
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nominate as constitutional liability the accountability of the Government towards the 
Parliament, the accountability of the President of the Republic and of the members 
of the Parliament [7, p. 223; 1, p. 508]; B. Negru points out that constitutional liability 
refers to the accountability of the head of the state, the accountability of the holders of 
a political mandate (those elected in the representative bodies of the state, members 
of the Government for deeds committed in the exercise of their function, etc.) [8, p. 
45], or already set out certain arguments in favor of its existence in studies especially 
dedicated to legal liability [41, pp. 45-50; 2, pp. 242-270].

In the matter of constitutional law, the institution of constitutional liability is not 
investigated (among the few authors who state its existence, we mention Mr. I. Guceac, 
doctor habilitat in law, university professor, who in the textbook Electoral Law identi-
fies constitutional liability for violating electoral legislation [6, p 198-200]). Probably, 
this situation can be justified by the lack of complex research in the field of draft-
ing the Constitution, its protection and failure to pay due attention to the rule of law 
regarding the responsibility and accountability of the state towards the citizen. Un-
doubtedly, these are quite important moments that deserve increased attention from 
both researchers and the legislator.

In this context, we consider it necessary to mention the fact that in Romania, too, the 
concept of constitutional liability has not been outlined; scientific studies in the field be-
ing limited only to the separate investigation of the responsibility of the head of state, 
government (its members), parliament, etc. In essence, the liability in constitutional law 
(public law liability) is investigated in the Romanian scientific area, i.e. that liability di-
rectly provided by the Constitution for public authorities (which is called “more in a sym-
bolic form” as constitutional law liability or constitutional liability [10, p. 3-4]).

Respectively, based on the mentioned above, it is obvious the need to submit to 
an in-depth study the institution of constitutional liability in order to determine its in-
dependent character, the main features that make it distinct from other forms of legal 
liability, and its need for constitutional legal relations.

It is worth mentioning in this sense the fact that the scientific approach of the given 
subject is both current and difficult. The difficulty largely lies in the fact that the con-
stitutional text (in many countries, for example, the Republic of Moldova, Romania, the 
Russian Federation, etc.) does not provide for such a form of liability [5, p. 4].

At the same time, the specificity of the constitutional law to be formed for the most 
part of legal norms that lack sanction, determines many authors in the field to consid-
er the responsibility of the supreme authorities in the state, regulated by the Constitu-
tion, only as a political responsibility. In this respect, it is particularly important to de-
limit the constitutional liability from the political one, categories sometimes confused 
and even considered identical.

The opinion of the author M. A. Crasnov is relevant in this case. He quite objectively em-
phasizes the need to delimit the responsibility for the quality of exercising power and the 
responsibility for non-compliance with the Constitution and the laws of the state [31, p. 55].

In this regard, various positions have been set out in the doctrine. Thus, some au-
thors deny the connection between constitutional and political responsibility [43, p. 
39]; others argue that this is a politico-legal responsibility [11, pp. 30-31]. At the same 
time, we attest the opinion according to which the constitutional liability is a category 
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that integrates in itself the political, moral and legal responsibility [14, p. 84]. Respec-
tively, a clarification of the given categories is necessary.

In specialized studies [27, p. 16], political responsibility is defined as the account-
ability of power to society for fulfilling assumed obligations, promises and programs. 
That is, the efficient management of the state, the practical realization of these prom-
ises and obligations, as well as the regular presentation of reports, reacting to citizens’ 
problems, communicating with them, recognizing admitted mistakes, actively correct-
ing them and much more.

Therefore, political responsibility is the accountability for the inadequate realization 
by the subjects of power of the competencies with which they have been invested by 
the people. As a measure of political responsibility is the dismissal of persons who have 
not properly fulfilled their functional obligations, whose actions do not contain signs of 
constitutional crime. Otherwise, there will already be constitutional liability [28, p. 58].

According to some Romanian authors, the political responsibility belongs to the 
Parliament, parliamentarians, political parties represented in the Parliament and re-
sults from acts that violate extrajudicial political rules and leads to extrajudicial sanc-
tions, such as: hostility of the population manifested by rallies, demonstrations, pro-
test marches; the hostility of the press, the decrease in credibility shown by opinion 
polls; losing elections, etc. [9, p. 186]. 

Moral responsibility, in turn, is presented as the responsibility of authorities for the 
exercise of powers respecting the requirements of morality, ethics and justice. Respec-
tively, the measure of this responsibility is the dismissal of persons who manifest an ev-
ident lack of the sense of dignity, honor, duty and justice [28, pp. 58-59]. A. S. Sergheev 
is less categorical in this respect, according to him the commission of an amoral act 
may not generate any legal consequences for the subject of power [40, p. 23].

Thus, in the Soviet period, constitutional liability was seen as a political responsibil-
ity. In this sense, the author S. A. Avakian [11, pp. 30-31] argued that the responsibility 
of the subjects of legal-state relations is a political responsibility, because it takes place 
in the sphere of exercising political power and achieving political interests. At the same 
time, this liability is legal, by virtue of the fact that it is regulated in the normative-legal 
acts. Therefore, the subjects of state law bear political and legal responsibility.

We attest to a similar position in the contemporary period. A. V. Zinoviev is quite 
categorical in this sense; in his view the constitutional liability is a political-legal re-
sponsibility, which does not have repressive measures [22, p. 5].

In this context, V. A. Vinogradov argues that by virtue of the fact that constitutional 
law regulates mainly political relations, constitutional liability has a political content, 
and its measures have a political character [17, p. 3]. In our view, such a feature should 
not be absolutized and generalized, because constitutional liability is very close to po-
litical responsibility in terms of the subjects, the grounds for its occurrence, negative 
consequences, etc., but it is not identified with it. The distinction consists in the fact 
that the political responsibility does not possess features of legal responsibility, which 
intervene in the cases of violation of the legal norms. Instead, constitutional liability, 
being a form of legal liability, has its characteristic features [5, p. 4].

Regarding the distinction between constitutional liability and other forms of legal 
liability, researchers Iu. A. Dmitriev and F. S. Izmailova [20, pp. 89-90] argue that it re-
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sides primarily in its content. Constitutional liability is the responsibility for the inad-
equate exercise of public power. Hence a set of specific grounds for establishing the 
exact liability of the body or of the civil servant and a series of sanctions that by their 
nature are essentially distinguished from the sanctions of other forms of legal liability.

Thus, in the view of the cited authors, constitutional liability is the responsibility for 
inefficient, unreasonable and irrational decisions made by dignitaries and civil serv-
ants in the process of exercising their duties, which violated the law and caused or 
could harm the rights, freedoms and legal interests of citizens, as well as the interests 
of the state and society in general [20, p. 90].

Excluding the multitude of definitions given to constitutional liability, we will only 
mention that it is determined to be, in general, a form of legal liability that arises for 
violation of constitutional norms or other sources of constitutional law in the form of 
unfavorable consequences, provided by the constitution itself or constitutional laws.

In specialized studies, constitutional liability is recognized in two forms: positive 
constitutional liability and negative constitutional liability (retrospective). Positive li-
ability presupposes the responsible attitude of the subjects of the constitutional legal 
relations towards their functional obligations, their efficient and good faith realization 
[34, p. 36]. According to some authors [37, p. 45], it is this form of constitutional liability 
that is more important, because it corresponds to the progressive needs of the process 
of building the rule of law and of the civil society.

In our view, positive liability presupposes such a category as responsibility (which 
belongs to the moral-psychological field of the individual) on the level of which de-
pends the occurrence or not of the negative constitutional liability. Respectively, we 
agree with the author V. A. Vinogradov, who does not admit the legal nature of this 
form of liability. Instead, it is fully justified his emphasis that namely the negative form 
of constitutional liability enhances its educational significance, its role in protecting 
the rule of law, stimulating and forming the legal behavior of the subjects of constitu-
tional relations [16, p. 56].

Next, we would like to mention that an important constitutive element of the consti-
tutional liability, on which its very existence depends, is the grounds for its occurrence.

In this regard, D. Baltag, doctor habilitat in law [3, p. 4], attests two currents in the 
doctrine, one restrictive, whose followers consider constitutional liability as a respon-
sibility for committing an illegal act - the constitutional crime [38, p. 21] and an ex-
tensive current, whose followers (T. D. Zrajevscaia, etc.) state the incompetent or in-
sufficient exercise of power as the basis of constitutional liability, the lack of results 
denoting efficiency and quality, etc. [39, p. 27].

This topic is extensively treated by Professor V. A. Vinogradov [18, pp. 52-53; 19, p. 
42], who identifies three grounds for the occurrence of constitutional liability: nor-
mative, factual and procedural. Important are both their simultaneous encounter and 
their sequence. Thus, first of all the existence of the constitutional norm that establish-
es a certain model of behavior and the sanction for a possible deviation is necessary. 
The possibility of the factual basis follows, i.e. the deed (action or inaction) that contra-
dicts the constitutional norm. Finally, the existence of the norm and of a behavior that 
contradicts it generates the obligation of a competent court to determine the measure 
of constitutional liability for the given deed. Criticizing this view, the researcher M. N. 
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Colosova, in her doctor habilitat thesis [28, pp. 149-150], excludes the need to high-
light the procedural basis, arguing that in this case the grounds for liability are con-
fused with its enforcement mechanism.

Taking into account the above mentioned, below we will focus our study on the 
investigation of the normative and factual grounds of constitutional liability.

The normative ground of constitutional liability, according to prof. V. A. Vinogra-
dov [18, p. 52-53], is constituted by the totality of the constitutional legal norms that 
establish: a) the composition of the constitutional crime; b) the constitutional legal 
sanctions and the principles of their enforcement; c) the circle of competent subjects 
to enforce constitutional sanctions - the courts of liability; d) the procedure for enforc-
ing the measures of constitutional liability, i.e. its procedural form.

Of course, from a legal point of view the constitutional crime is important, which 
is defined by the author V. O. Lucin as the deed (action or inaction) of the subject of 
constitutional legal relations that does not correspond to the pre-established require-
ments, sanctioned by constitutional liability measures [35, p. 12] . 

The quoted author approaches the question regarding the legal norms that are sup-
posed to be violated by constitutional crime in an original way. Thus, most authors empha-
size that this crime violates the rules of the Constitution and constitutional law, while V. O 
Lucin [35, p. 12] qualifies as a constitutional crime also the violation of generally accepted 
principles and rules of international law, and of international treaties (conventions), which 
are recognized as an integral part of the domestic law system of a given country.

In our view, such a moment is likely to guarantee the state’s compliance with the 
constitutional obligations assumed in its international relations.

Another problematic moment elucidated in specialized studies is related to the en-
forcement of the constitutional sanction.

Thus, most specialists in the field recognize that constitutional liability is intended to 
protect social relations that are subject to the regulation of constitutional law. Significant 
in this case is the fact that the Constitution contains, along with the legal norms that 
regulate constitutional relations, norms that constitute the legal basis of other branches 
of law. On the other hand, many constitutional rules are guaranteed by other branches 
of law and, therefore, their observance is ensured by the appropriate institutions of legal 
liability (the most eloquent example is criminal law and criminal liability).

In this context, a number of questions arise: will any violation of the Constitution 
attract constitutional liability? If the social relations regulated by the Constitution, but 
which are protected by other branches of law, are violated, then what form of legal li-
ability will occur? Does constitutional liability include in itself other forms of liability or 
does each of them apply independently?

In specialized studies, in this sense, two points of view are attested. In a more ex-
tensive view (V. O. Lucin), in case of any violation of the constitutional provisions, the 
constitutional liability that arises will include the other liability measures provided by 
law. Therefore, any legal sanction (administrative, criminal, etc.) will also be seen as a 
constitutional sanction.

Being criticizable, such an approach generates even more confusion. That is why sev-
eral authors (A. S. Sergheev [40, p. 24] etc.) are followers of a restrictive conception of 
constitutional responsibility. In this sense, it is argued that constitutional liability is a dis-
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tinct form of legal liability, which has specific legal sanctions, subjects of liability, as well 
as institutions that apply sanctions. The main difference from the extensive concept is 
that constitutional liability does not in itself encompass other forms of legal liability. Re-
spectively, we also agree that for the violation of one and the same constitutional norm, 
both constitutional liability and another form of liability may occur simultaneously. 

In the same order of ideas, the sanctioning measures of constitutional liability de-
serve attention, which distinguishes it from other forms of legal liability. An exhaustive 
list of such measures has not been established in specialized sources, but we can name 
the following in this category [26, p. 90]:

- the anticipated lack (modification) of the constitutional status of the state body, 
of the civil servant, of the public association (for example, the dissolution of the Parlia-
ment, the dismissal of the Government, etc.).

- termination of the constitutional violation (in particular, recognition of the un-
constitutionality of the legal act or of some provisions, suspension of the action of the 
legal acts of the executive bodies, etc.);

- limitation or termination of the special or general status of the natural person (for 
example, in exceptional cases), etc.

Of course, such a classification of sanctions does not in itself cover the full spec-
trum of constitutional liability measures. In fact, at the moment, it would be difficult 
to elaborate such an integrative classification, because in the doctrine there are sev-
eral divergences regarding the recognition of a sanction as being of a constitutional 
nature or not. Therefore, it is necessary for the constitutional liability to be enshrined 
and regulated at the legislative level, which we believe will substantially facilitate the 
scientific approach of this institution, in order to finally strengthen its efficiency.

Respectively, the investigation of this field requires increased efforts, justified by 
the importance and role of constitutional liability in the life of a state-organized so-
ciety. In this context, the essence of this legal institution is relevant, which, according 
to some authors (T. D. Zrajevscaia [39, p. 26]) consists in establishing a system of real 
guarantees against the concentration of all state power within one of its branches, or 
in the hands of a person with high positions of responsibility in the political structure, 
by instituting sanctioning measures. In other words, the essence of constitutional li-
ability consists in the occurrence of legal consequences in cases of affecting the bal-
ance of power and sanctioning the guilty.

In our view, the above mentioned constitute only part of the essence of constitu-
tional liability, because it is called to ensure the efficiency and protection of all consti-
tutional rules, including those governing the state’s relations with the citizens. From 
this point of view, the constitutional liability is able to ensure the responsibility of the 
state towards the citizen and the society.

Significant in this sense is the vision of the author D. A. Lipinschii [33, p. 24], who ar-
gues that constitutional liability is intended to shape and strengthen the legal behavior 
of high dignitaries, to regulate their activity and that of the state in general. Therefore, 
constitutional liability is a real guarantee of the rule of law and the supremacy of law.

As for the state, some authors argue that it cannot be subject to legal liability by 
virtue of the fact that it is to some extent an abstraction. Even if there are cases of civil 
liability for violation of citizens’ rights and causing material and moral damages, a cer-
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tain state body will have the quality of defendant in court. Therefore, state bodies and 
civil servants can be prosecuted, but not the state [12]. 

Nevertheless, most specialists recognize the state as subject of constitutional li-
ability (constitutional crime) by virtue of the fact that it has constitutional rights and 
obligations. Moreover, according to O. E. Cutafin [32, p. 421] there is a competent court 
for enforcing liability - the Constitutional Court, which is entitled to oblige the state to 
honor its constitutional obligations.

In this respect, we will support the idea presented in specialized studies, according to 
which the liability of the state is a supreme form of responsibility due to the specific role 
of the state power in the sphere of social relations. It is well known that the irresponsi-
bility of power generates catastrophic consequences marked by social destabilization. 
Therefore, the state, in the person of its bodies and civil servants, shall be responsible 
for ensuring constitutional legality within the limits of the country’s territory [13, p. 50]. 
Presently, the need to ensure the accountability of the state towards the people and the 
citizen is particularly current, resulting from the fact that in its absence, as D. A. Lipinschii 
advocates [33, p. 23], it is impossible to build the rule of law and the civil society.

In this context, the objective of constitutional liability is recognized to be the protec-
tion of the Constitution and of the constitutional legal relations, the observance of consti-
tutional principles. Therefore, its role lies in creating an efficient mechanism that ensures 
the fulfillment by the state of its fundamental obligations related to the recognition, ob-
servance and protection of human and citizen rights and freedoms and the creation of 
necessary conditions for a decent life and harmonious development of the person. [3, p. 5].

In the same context, the author T. D. Zrajevscaia [39, p. 26] sees the importance of 
constitutional liability from another point of view. In her opinion, this legal institution es-
tablishes a system of real guarantees against the concentration of the entire state power 
within one of its branches or in the hands of a person with high positions of responsibil-
ity in the political structure by establishing sanctioning measures. In other words, the 
essence of constitutional liability consists in the occurrence of legal consequences in 
cases of affecting the balance of power and, respectively, the sanctioning of those guilty.

Also significant in this regard is the vision of the author D. A. Lipinschii [33, p. 24], 
who argues that constitutional liability is intended to shape and strengthen the legal 
behavior of high dignitaries, and to regulate their activity and of the state in general. 

In essence, all the above, being fully justified, denote the complexity of constitu-
tional liability as a form of state responsibility (of public power), as well as the impor-
tance of this legal institution as a real guarantee of the rule of law.

Therefore, for the legal realization of the accountability of the state (of the public power), 
a complex of legal norms, requirements, directives are necessary to establish the respon-
sibility of the subjects of power for the quality of the promoted policy, for their decisions, 
actions and behavior. Correspondingly, state and civil institutions are strictly necessary to 
ensure the control and fulfillment by the power factors of their functional obligations.

A no less important moment is the motivation of the subjects of power (the staff of 
the state apparatus) and their moral-spiritual stimulation for the conscientious fulfillment 
of their obligations, which may condition a responsible activity on their part, aimed at in-
creasing the welfare of society and of the citizen.

However, the state liability mechanism would be ineffective if society does not have 
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the capacity to prevent and remove irresponsibility, illegality and despotism from the 
actions and behavior of public power. Respectively, the role of civil society in the rule 
of law is relevant, which, having a sufficient level of development, can ensure the bal-
ance between state and society.

Finally, we support the need to investigate in a complex and multidimensional way 
the institution of public liability (especially constitutional liability) and to develop the 
scientific conception of the legal liability of the state, its organs and its officials. In the 
Republic of Moldova, this fact will contribute substantially to the normative regulation 
and the efficient practical realization of the liability mechanism and, therefore, to the 
edification and consolidation of the rule of law.
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