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In this article is writeen about legal liability and election liability. The investigated theme concerns the opinions 
of the theorcticians towards the notions of electionl liability. Some authors consider that election liability is o form of 
legal liability in the present investigation there are related opinions towards these notions, definitions of the terms 
„legal liability“ and „election liability“ are also given. The election liability is very important category of legal 
liability, because it is a lever in restoration electoral rights violated. 
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„Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au 
loc periodic, prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Statul garantează exprimarea 
voinței libere a cetățenilor prin apărarea principiilor democratice și a normelor dreptului electoral”. 

Cu toate că dreptul de vot este larg recunoscut ca un drept fundamental al omului, există, totuşi, 
milioane de oameni care nu beneficiază de acest drept. Există o serie de grupuri marginalizate de cetăţeni, 
precum: tineri, minorităţi, persoane cu dizabilităţi, persoane fără adăpost, puşcărişi, care, în mod constant, 
sunt marginalizate din diverse cauze: sărăcie, analfabetism, intimidare, proces electoral viciat ş.a.  

Apărarea drepturilor electorale este foarte importantă cel puţin sub două aspecte vitale: 
a) pentru apărarea drepturilor electorale încălcate;
b) pentru sancţionarea, prevenirea şi contracararea repetării unor astfel de fenomene.

În ceea ce urmează, ne vom referi la răspunderea electorală, ca pârghie în restabilirea drepturilor 
electorale. Mai întâi de toate, trebuie să menționăm că conceptul de răspunderea juridică este o categorie a 
răspunderii juridice.  

Gh. Avornic, prezentând diverse abordări pentru conceptul de răspundere juridică, menţionează, în 
special, că „răspunderea juridică este o măsură de constrângere aplicată de către stat pentru comiterea unei 
fapte ilicite, exprimată prin aplicarea unor sancţiuni cu caracter material, organizaţional sau de ordin 
patrimonial“. 

Autorul A. Bloşenco subliniază faptul că nu toate sancţiunile sunt măsuri de răspundere, deoarece răs-
punderea juridică este un tip de sancţiune, care se caracterizează prin trăsături specifice. 

C. Stătescu şi C. Bârsan consideră că răspunderea juridică are o caracteristică esenţială prin 
posibilitatea aplicării, în caz de nevoie, a constrângerii de stat.

Cercetătorul I. Craiovan vine cu o altă manieră de exprimarea esenţei noţiunii, invocând caracterul 
represiv şi educaţional al dreptului care urmăresc evidenţierea „capacităţii acestuia de a antrena o reacţie 
colectivă constrângătoare faţă de cel ce violează norma de drept şi a cărei anticipare este în măsură să inducă 
respect şi conformare din partea membrilor societăţii care nu vor să atragă asupra lor sancţiuni juridice“.  

„Pedeapsa, – susţine E.V. Cernâh, reprezentantul doctrinei ruse – este un element esenţial în structura 
mecanismului răspunderii juridice, dar nici pe departe nu este unicul“. 

Exemple sugestive raportate la răspunderea juridică, ca obligaţie, descoperim şi la autorii italieni şi 
francezi. 

În literatura juridică românească, de asemenea, au existat preocupări în acelaşi sens. V. Câmpeanu şi 
V. Tarhon, studiind răspunderea materială şi patrimonială, definesc răspunderea ca obligare a celui ce a 
cauzat, din vina sa, un prejudiciu la repararea acestuia. 

I. Iovănaş înţelege răspunderea juridică ca pe „o expresie a condamnării de către stat a unei conduite 
ilicite, care constă într-o obligaţie de a suporta o privaţiune“ .  

Prof. V. Guţuleac, reprezentantul doctrinei autohtone, alături de definiţia răspunderii juridice drept 
constrângere statală (sancţiune, pedeapsă) mai evidenţiază şi obligaţia contravenientului de a suporta sancţiunea.

Ţinem să remarcăm că, în toate situaţiile, aceste definiţii vizează răspunderea ca pe obligaţia de a 
suporta o sancţiune juridică, fie că este vorba de a suporta o privaţiune sau de a suporta o pedeapsă. 

Cercetările răspunderii juridice sub aspectul obligaţiei de a suporta consecinţe negative au condus, în 
mod logic, la formarea unui nou curent în studiul ei. Esenţa acestui curent constă în faptul că obligaţia 
juridică de a suporta consecinţele negative este legată de dreptul statului de a aplica sancţiuni persoanei 
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vinovate de comiterea delictului. Prezenţa unei legături între obligativitatea delincventului de a suporta 
consecinţele negative pentru delictul comis şi dreptul statului de a aplica vinovatului o pedeapsă concretă ne 
dă posibilitate să vedem, în răspunderea juridică, un raport juridic special de constrângere. 

Şi aici trecem la a treia formă de interpretare a răspunderii juridice, care constată că răspunderea 
juridică reprezintă raportul juridic apărut din fapta ilicită între stat în persoana organelor speciale şi infractor, 
căruia i se impune obligaţia de a suporta privaţiunile respective şi consecinţele nefavorabile, pentru săvâr-
şirea faptei ilicite, pentru încălcarea exigenţelor conţinute în normele dreptului. 

Într-o încercare de a depăşi sfera definiţiilor care limitează răspunderea la o sancţiune sau la o simplă 
obligaţie de a suporta o sancţiune juridică, M. Costin, demonstra că răspunderea juridică, avându-şi temeiul 
în faptul ilicit, iar consecinţa, în aplicarea sancţiunii juridice, reprezintă un complex de drepturi şi obligaţii 
care formează conţinutul raportului juridic de constrângere ce se leagă între stat, ca unic subiect activ, şi 
autorul faptei ilicite, subiect pasiv al raportului juridic respectiv. Obiectul acestui raport juridic este sanc-
ţiunea juridică, pe care o suportă autorul faptei ilicite, în scopul restabilirii ordinii de drept, cu finalitatea 
supremă, aceea de a asigura respectarea ordinii de drept.  

Într-una din lucrările sale, L. Barac, specialist de vază în problema dată, constată că răspunderea 
juridică nu poate fi redusă la o simplă „obligaţie“. Conţinutul acestei instituţii nu este suficient definit nici 
prin asocierea sa la noţiunea de „raport juridic de constrângere“. Analizând diferitele forme ale răspunderii 
juridice, în diverse domenii ale dreptului, autoarea ajunge la concluzia că răspunderea juridică reprezintă mai 
mult decât un complex de drepturi şi obligaţii corelative, iar raportul juridic de constrângere este de natură 
mai degrabă să înlesnească înţelegerea conţinutului instituţiei, decât să-i definească esenţa.  

Alături de acestea, prof. B. Negru detaşează şi câteva trăsături specifice respectivului raport şi anume: 
− un subiect obligatoriu al raportului este statul, iar altul, persoana care a comis ilegalitatea; 
− conţinutul acestui raport cuprinde drepturi şi obligaţii corelative, precum obligaţia statului de a 

aplica exclusiv sancţiunile reglementate de lege pentru fapta concretă comisă şi dreptul persoanei 
responsabile de a i se aplica exclusiv această sancţiune şi nicidecum alta; 

− aplicarea sancţiunii se face în numele statului şi are drept scop atât restabilirea ordinii de drept 
încălcate prin fapta ilicită, cât şi consolidarea legalităţii.  

În afară de aceasta, a apărut şi posibilitatea teoretică de a identifica şi a analiza, în cadrul unei singure 
categorii, asemenea componente ale răspunderii juridice, cum ar fi sancţiunea, pedeapsa, constrângerea în 
vederea executării pedepsei, drepturile şi obligaţiile subiective, aplicarea jurisdicţională a dreptului şi com-
portamentul real al subiecţilor raporturilor privind răspunderea juridică. Cu alte cuvinte, perceperea răspun-
derii juridice ca raport juridic a îmbogăţit substanţial cunoştinţele juridice despre rolul acesteia în sistemul 
reglementării juridice. Tocmai de pe poziţiile acestei modalităţi de a înţelege lucrurile, considerăm că răs-
punderea juridică este capabilă nu numai să protejeze, dar şi să reglementeze relaţiile sociale. 

Generalizând opiniile expuse anterior, formulăm următoarele: răspunderea juridică reprezintă o cate-
gorie prin care este desemnată obligaţia subiectului de drept responsabil de a suporta consecinţele neres-
pectării unei norme juridice în vigoare în vederea restabilirii ordinii de drept din societate. 

Este o definiţie doctrinară în care evidenţiem o seamă de semnificaţii:  
− răspunderea juridică este obligaţia de a suporta consecinţa juridică a faptei ilicite, contravenţiei delic-

tului civil sau abaterilor disciplinare (obligaţia de a suporta pedeapsa în cazul răspunderii penale, 
obligaţia de a repara prejudiciul în cazul răspunderii civile, obligaţia de a suporta o privaţiune în 
dreptul administrativ), deci, răspunderea juridică constă în obligaţia de a suporta, nu în suportarea a 
înseşi consecinţelor care decurg din conţinutul tragerii la răspundere; 

− această obligaţie revine unui subiect de drept responsabil, care poate fi atât subiect individual, per-
soană fizică, cât şi subiect colectiv (persoană juridică, ONG-urile, organele de stat, statul). Subiectul 
de drept este responsabil, adică dispune de capacitatea de a răspunde, altfel spus, de capacitatea de a 
acţiona liber şi conştient, de a evalua corect consecinţele faptei sale şi de a înţelege obligaţiile ce îi 
revin, prin urmare, şi suportarea sancţiunilor prevăzute de lege şi aplicate de organele competente. În 
scopul asigurării garanţiilor depline împotriva arbitrariului, stabilirea concretă a răspunderii juridice 
presupune, pe lângă aprecierea socială (din partea unui colectiv, a opiniei publice), o constatare ofi-
cială, realizată de organele special abilitate ale statului; 

− această obligaţie se naşte ca urmare a constrângerii de stat prin aplicarea sancţiunilor juridice, o 
constrângere de stat, prin care cel în cauză este obligat să execute exigenţele dreptului. Constrângerea 
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nu înseamnă o răzbunare, o răsplată, dar este o acţiune din partea statului încadrată în limitele deter-
minate de lege, o reacţie instituţionalizată, reacţie organizată prin lege şi limitată de lege; 

− răspunderea juridică nu poate fi redusă la o simplă obligaţie, deoarece nici obligaţia juridică nu este 
simplă, legea dispune obligatoriu celui care încalcă norma de drept să răspundă, să suporte conse-
cinţele pe care el însuşi le-a prevăzut; 

− aplicarea sancţiunilor realizează constrângerea din partea statului într-un cadru, scopul ei este 
afirmarea ordinii de drept, adică a celei impuse de dreptul statului concret. Prin repararea prejudiciului, 
autorul faptei ilicite nu-şi îndeplineşte doar obligaţia de reparare faţă de cel pe care l-a prejudiciat, ci, 
indirect, îşi îndeplineşte şi o obligaţie faţă de societatea organizată de stat, care ocroteşte ordinea de 
drept şi veghează restabilirea ei în cazul încălcării. 
Astfel, în funcţia de normele juridice încălcate, există mai multe tipuri de răspundere: civilă, admi-

nistrativă, penală etc. 
În ceea ce urmează, ne vom referi la o nouă categorie a răspunderii juridice şi anume răspunderea 

electorală. 
Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei electorale este un instrument de drept public, care asigură 

interesul poporului în calitatea acestuia de deţinător exclusiv al suveranităţii naţionale în procesul de 
realizare de către cetăţeni a drepturilor electorale. 

Orice litigiu electoral, într-o formă sau alta, afectează drepturile electorale ale cetăţenilor şi altor 
subiecţi de drept electoral. Reglementarea normativă a procedurii de examinare a acestor litigii şi răspun-
derea în dreptul electoral este de o importanţă incontestabilă. 

O problemă pe cât de veche, pe atât de actuală, o constituie starea de insatisfacţie, faţă de modul cum 
este guvernată societatea şi aspiraţiile permanente către un guvernământ mai bun. Niciodată oamenii, 
cetăţenii, în totalitatea lor, nu sunt mulţumiţi, pe deplin, de modul în care sunt guvernate. Chiar şi cele mai 
corecte guvernări, nu au făcut faţă în întregime aşteptărilor alegătorilor lor. Însă, tocmai această  insatisfacţie, 
cu toate tulburările sociale pe care le produce, a constituit, din toate timpurile, un incontestabil factor de 
progres.  

Totodată, doctrina mai distinge şi un alt fel de răspundere, denumită răspundere electorală. Acest tip 
răspundere, în viziunea unor specialişti, reprezintă acea răspundere pe care o comportă candidaţii şi organele 
electorale în procesul electoral.  

Nerespectarea de către candidaţii electorali  a condiţiilor prevăzute de legislaţia electorală poate avea, 
în consecinţă, drept sancţiune respingerea sau excluderea candidaturii sale din lupta electorală. Autorii 
sesizărilor pot fi atât adversarii electorali, cât şi alegătorii simpli. 

Răspunderea juridică, conform  reglementărilor, dreptului electoral,  poate fi aplicată numai în cazul în 
care este urmată de o anumită conduită ilicită. Prin conduită ilicită subînţelegem acţiunile/inacţiunile săvârşite 
contrar intereselor şi drepturilor altor cetăţeni, precum şi împiedicarea desfăşurării corecte a alegerilor. 

Legislaţia naţională garantează respectarea drepturilor electorale ale tuturor cetăţenilor şi, deci, le 
permite, în mare măsură, să-şi apere aceste drepturi atunci când s-a constatat violarea lor. Pentru o reprezentare 
adecvată a electorale în instanţele de judecată, este nevoie de respectarea întocmai a procedurilor legale.  

Astfel, în continuare, vom descrie principalele probleme, fraude şi încălcări depistate în cadrul proceselor 
electorale anterioare şi sperăm că, odată aduse la cunoştinţa societăţii civile, acestea nu se vor mai repeta:  

a. Identificarea alegătorului. Invitaţiile expediate de către autorităţile publice locale (Primărie) alegătorilor 
nu pot servi drept document pentru identificarea alegătorului. Alegătorul poate fi identificat doar în baza 
unui act emis de către autorităţile Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;  

b. Secretul votului nu este întotdeauna asigurat cetăţeanului. Trebuie create astfel de condiţii alegătorului 
ca, în momentul aplicării ştampilei pe buletinul de vot sau înainte de introducerea lui în urna de vot, 
nimeni să nu-i poată afla opţiunea sa. În momentul votării, alegătorul trebuie să voteze în cabina de vot 
de unul singur;  

c. Prezenţa poliţiei în incinta secţiei de votare este interzisă. Colaboratorii forţelor de ordine nu trebuie să 
poarte arma din dotare la vedere şi trebuie să se afle în afara secţiei de votare, iar în interior pot intra 
doar la cererea preşedintelui biroului electoral în vederea restabilirii ordinii sau pentru a-şi exercita 
dreptul la vot. 

d. Votul direct. Anterior, au fost sesizate cazuri de votare în numele altor persoane. Fiecare cetăţean 
votează individual, în baza actului de identitate prezentat. Votarea în grup nu se admite. 

e. Urna mobilă a fost prevăzută pentru asigurarea dreptului la vot pentru persoanele care, din motive de 
sănătate, nu se pot deplasa la secţiile de votare. Urna mobilă se deplasează cu un membru al biroului 
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electoral al secţiei de votare, însoţit de observatori. Orice abuz este interzis şi întreaga responsabilitate 
este pusă în seama membrului biroului electoral. Procedura electorală trebuie respectată întocmai;  

f. Anunţarea imediată a rezultatelor votării. Imediat după numărarea voturilor, se întocmesc procesele 
verbale respective, copiile cărora pot fi înmânate persoanelor cointeresate. De asemenea, rezultatele 
trebuie afişate în afara secţiilor de votare. În special, în cazul alegerilor locale, acest lucru va mări 
încrederea în corectitudinea calculelor şi va îmbunătăţi integritatea acestora prin permiterea verificării 
atente a tuturor protocoalelor;  

g. Deconectările de la sursele electrice. Autorităţile sunt obligate să asigure secţiile de votare cu energie 
electrică pe întreg parcursul zilei. În cazul în care au loc avarii, membrii comisiei electorale au 
obligaţia de a asigura integritatea bunurilor şi a buletinelor de vot aflate în interiorul secţiei de votare;  

h. Greşelile în buletinele de vot. Denumirea partidelor, blocurilor sau a alianţelor electorale, siglele 
electorale sau numele candidaţilor independenţi trebuie să corespundă întocmai cu informaţia 
prezentată de către aceştia organelor electorale responsabile pentru imprimarea lor pe buletinele de 
vot. În cazul unor probleme la acest capitol, cazurile vor fi aduse în atenţia instanţelor locale de 
judecată pentru a se pronunţa cu privire la impactul acestora asupra rezultatelor alegerilor şi eventual 
necesitatea repetării lor; 

i. Calitatea buletinelor de vot. Pentru o respectare mai eficientă a secretului votului trebuie utilizat ă o 
hârtie de o calitate bună (suficient de groasă) pentru imprimarea buletinelor de vot. 

j. Totalizarea voturilor. Pentru a asigura o totalizare mai bună a rezultatelor numărării voturilor, numărul 
total de buletine de vot, găsite în urna de vot, trebuie stabilit înainte de a calcula numărul de voturi 
alocat concurenţilor electorali.  

k. Utilizarea abuzivă a fondurilor publice în scopuri electorale. Această categorie de fraudă electorală 
constituie subiectul unui posibil dosar penal. Folosirea fondurilor publice în scop electoral personal 
sau de grup se interzice sub orice formă; 

l. Intimidarea, hărţuirea, exercitarea presiunilor asupra candidaţilor, concurenţilor electorali sau chiar 
arestarea acestora în timpul campaniilor electorale sunt interzise sub orice formă, deoarece com-
promite ideea unor alegeri corecte. Astfel de fapte reduce încrederea societăţii în valorile democratice 
şi descurajează participarea activă a cetăţenilor la procesele sociale, încălcându-li-se drepturile garan-
tate de Constituţie şi reprezintă, totodată, o tendinţă regresivă a progreselor implementării reformelor 
democratice, înregistrate anterior; 

m. Difuzarea materialelor electorale trebuie asigurată în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională. 
Acestea trebuie să includă informaţii despre data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei 
unde au fost tipărite.  

n. Oferirea şi folosirea timpului gratuit pentru emisie. Reflectarea campaniei electorale în mijloacele de 
informare în masă nu trebuie să fie excesiv de restrictive. Tuturor concurenţilor electorali trebuie să li 
se asigure condiţii egale. Este o gravă încălcare a legislaţiei electorale şi limitarea accesului la 
posturile de radio şi televiziune publice pentru unii concurenţi electorali;  

o. Locul votării. Această  problemă a apărut în cadrul mai multor scrutine, însă a căpătat proporţii de 
amploare. Cetăţenii cu drept de vot votează în localitatea unde-şi au domiciliul permanent, fiind 
incluşi în listele electorale ale secţiei de votare sau prezentând dovada ce atestă domiciliul său la secţia 
de votare. În cazul în care în ziua alegerilor alegătorul nu se va afla în localitatea respectivă, atunci 
acesta trebuie să obţină de la secţia de votare un certificat, care ar permite exercitarea dreptului la vot 
la o altă secţie de votare, decât cea din raza domiciliului său; 

p. Observarea alegerilor. Persoanele acreditate la o anumită secţie de votare în calitate de observatori sunt 
în drept să asiste la întreg procesul electoral de la secţia respectivă. Nici preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare, nici membrii acestuia şi nicio altă persoană, indiferent de funcţia pe care o ocupă în 
ierarhia statului, nu este în drept a interzice sau limita accesul acestor persoane la secţia de votare. 
Din cauza situaţiei materiale precare a majorităţii populaţiei Republicii, care este sub limita sărăciei, 

fraudele electorale sunt un lucru obişnuit în societatea noastră. Spre exemplu, nu există alegeri în care să nu 
se fi depistat cazuri de mituire a alegătorilor, pentru ca aceştia să-şi exprime votul în favoarea unui candidat. 

Acest fenomen s-a transformat într-un obicei electoral, în special, în unele localităţi rurale ale ţării. 
Acestea se manifestă în special în cadrul întâlnirilor electorale, unde se oferă alimente, băuturi alcoolice, 
bunuri de uz casnic viitorilor alegători.  

Falsificarea listelor electorale, a proceselor verbale privind numărul de voturi, deteriorarea intenţionată 
a urnelor de vot, sunt încălcări mai rar întâlnite în procesul electoral. 
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În scopul obţinerii rezultatelor denaturate, au fost înregistrate cazuri de exercitare a presiunilor atât 
asupra electoratului, cât şi asupra membrilor organelor electorale. Acestea, de obicei, sunt efectuate prin 
nerespectarea secretului la vot sau prin neasigurarea condiţiilor adecvate pentru procesul de votare.  

Cu toate acestea, datorită implicării active a mai multor organisme internaţionale în alegerile din 
ultimii ani, s-a demonstrat că societatea noastră tinde să respecte valorile şi tradiţiile europene, acceptă şi 
doreşte instaurarea unui climat social favorabil schimbării situaţiei existente în acest domeniu. În acest 
context, este binevenită studierea şi analizarea încălcărilor şi fraudelor electorale tocmai pentru crearea unui 
sistem de înlăturare a lor şi stabilirea sancţiunilor clare pentru unele tipuri de fraude electorale, pentru care 
legiuitorul nu a prevăzut sancţiunea administrativă. 

Totodată, studierea fraudelor va fi utilă şi pentru identificarea temeiurilor şi sistematizarea proce-
durilor de contestaţie, în baza cărora vor apărea litigiile electorale examinate în instanţele de judecată. În aşa 
fel, la înaintarea contestaţiei, se va indica, în primul rând, temeiul acesteia, adică faptele admise sau săvârşite 
(presupusele fraude electorale), în cadrul procesului electoral, precum şi substituirea, falsificarea, prin orice 
mijloace, a rezultatelor votării, deschiderea urnelor de vot înainte de termenul stabilit prin lege, atacarea 
localurilor secţiilor de votare, sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale, nefurnizarea de către 
persoanele cu funcţii de răspundere a datelor şi materialelor solicitate de organele electorale, precum şi 
neîndeplinirea hotărârilor acestora sunt doar câteva fraude, pentru care sancţiunea este prevăzută de legislaţia 
penală şi de normele care prevăd respectarea lor. 

Cu toate acestea, există o mulţime de alte încălcări, care nu se încadrează în limitele contravenţiei 
administrative şi nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii, adică, de obicei, nu conduc la sanc-
ţionarea autorilor lor. De regulă, acestea sunt numite „tehnologii murdare” şi sunt considerate încălcări ce pot 
conduce la schimbarea opiniei electoratului şi influenţarea rezultatelor alegerilor.  

Ca rezultat are de suferit imaginea statului, fiind încălcate drepturile omului şi compromise valorile 
democratice şi ale statului de drept. Spre exemplu, acordarea de compensaţii alegătorilor „fideli” nu este 
sancţionată de legislaţia penală sau contravenţională, însă este considerată o fraudă. În aşa mod, rolul instanţelor 
de judecată este foarte mare, deoarece anume ele, datorită puterii de decizie şi de interpretare a legislaţiei, vor 
stabili care anume acţiuni sunt considerate fraude, pornind de la prevederile legislaţiei în vigoare.  

Astfel, decizia instanţei de judecată depinde foarte mult respectarea drepturilor electorale ale concu-
renţilor electorali şi ale alegătorilor săi. 

Chiar dacă, în cadrul scrutinelor precedente, au fost înregistrate multiple încălcări ale legislaţiei elec-
torale, acestea nu au fost apreciate ca fiind în măsură să aibă un impact semnificativ  asupra rezultatelor 
finale. De aceea, misiunile de observare a alegerilor efectuate de organizaţiile internaţionale şi locale 
specializate au considerat că alegerile s-au desfăşurat, în principiu, în conformitate cu normele şi standardele 
internaţionale.  

Totodată, încălcările depistate în cadrul ultimelor scrutine electorale au determinat societatea civilă 
naţională şi reprezentanţii unor structuri internaţionale abilitate să se implice mai activ în procesul de 
democratizare a Republicii Moldova. Pentru a contribui la corectarea situaţiei şi la înlăturarea deficienţelor 
sesizate este nevoie de o enumerare şi, desigur, o analiză a încălcărilor care au avut loc în cadrul scrutinelor 
anterioare, precum şi o mobilizare generală a societăţii civile şi a autorităţilor statului pentru căutarea solu-
ţiilor ce se impun întru prevenirea şi contracararea abuzurilor, încălcărilor şi fraudelor electorale. Sesizările 
parvenite organelor electorale de la concurenţi, reprezentanţii lor, alegători sau observatori necesită a fi 
examinate într-un mod rapid, transparent şi eficient. 

Desigur, prezenţa largă a observatorilor naţionali a contribuit la garantarea desfăşurării unor alegeri 
transparente şi democratice, însă, în continuare, este nevoie nu numai de monitorizare şi observare a 
corectitudinii organizării şi desfăşurării scrutinelor electorale, ci şi de o analiză a observaţiilor respective, 
obţinute în scopul propunerii unor măsuri eficiente de prevenire a unor astfel de fenomene. Odată depistate şi 
înregistrate, aceste încălcări electorale trebuie să parcurgă calea instanţelor de judecată naţionale. 

Generalizând opiniile expuse, privind răspunderea juridică, desprindem trei momente importante: în 
primul rând, răspunderea este indisolubil legată de ilicitate; în al doilea rând, ea se exprimă prin aplicarea 
faţă de subiectul ilicităţii a măsurilor de constrângere de stat; în al treilea rând, însuşi actul de aplicare a 
forţei de constrângere conţine condamnarea acţiunilor comitentului. 

Această interpretare a esenţei răspunderii juridice a suportat, în literatura ştiinţifică, şi o anumită 
critică. În fond, ea se reduce la o obiecţie, precum că, din punct de vedere teoretic şi practic, cele mai 
importante proprietăţi ale răspunderii juridice nu pot fi limitate la o măsură de pedeapsă stabilită în normele 
de drept. 
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