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SUMMARY
Bases of constitutional liability
Bases of the constitutional liability are those circumstances in which 
it occurs suitable the constitutional legal norms. The doctrine identi-
fied following bases of constitutional liability: - normative base, -  de 
facto (actual) base and - processual base.

Is important their simultaneous action and their consecutiveness. In 
this regard, first of all there needs to be constitutional norm that sets 
a certain pattern of behavior and sanctions for any violation. Follows 
the possibility to occurrence of real basis, namely the deed (action or 
inaction) contrary to constitutional requirements. Finally, the exis-
tence of norms and behavior contrary to its generates a competent 
court to determine the extent of constitutional responsibility for the 
deed once.

Keywords: constitutional liability, basis of constitutional liability, le-
gal basis, de facto (real) basis, constitutional law.

Introducere. Răspunderii constituţionale ca formă distinctă a răspunde-
rii juridice îi sunt caracteristice toate trăsăturile ultimei. Ea survine în baza 
normelor juridice pentru faptele ce contravin acestora, se concretizează în 
acte jurisdicţionale ale organelor competente – instanţele răspunderii şi este 
legată de constrângerea statului. Cu toate acestea răspunderea constituţiona-
lă, fiind parte componentă a constrângerii constituţional-statale, dispune de 
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însuşirile, care indică originalitatea sa de fenomen juridic relativ autonom.1 
Una dintre principalele trăsături distinctive ale răspunderii constituţionale 

care serveşte şi ca fundament al acesteia şi îi determină în mare parte carac-
terul în ansamblu o constituie temeiurile.

În literatura de specialitate, se discută destul de intens problema temeiuri-
lor răspunderii constituţionale, cercetătorii având viziuni diferite referitor la 
tipurile şi esenţa acestora. Vorbind la concret, abordări variate cunoaşte atât 
temeiul normativ al acestei forme de răspundere (nefiind clarificat la moment 
care acte normative trebuie să reglementeze sancţiunile constituţionale), cât 
şi temeiul real (de facto) al răspunderii constituţionale (problema delictului 
constituţional fiind una dintre cele mai polemizate).

Scopul studiului. Luând în considerare semnificaţia şi actualitatea deo-
sebită a problematicii, precum şi particularităţile acesteia, ne propunem să 
efectuăm în prezentul studiu o abordare detaliată a temeiurilor răspunderii 
constituţionale pentru a le dezvălui mai ales rolul major în conturarea carac-
terului de sine stătător al instituţiei răspunderii constituţionale. 

Sub aspect structural, demersul ştiinţific va fi constituit din două părţi, 
potrivit celor două mari categorii de temeiuri ale răspunderii constituţio-
nale.

Rezultatele obţinute. După cum enunţasem mai sus, în doctrină nu 
există o singură viziune asupra temeiurilor răspunderii constituţionale. 
S. A. Avakian consideră drept temei al răspunderii constituţionale neco-
respunderea acţiunii subiectului cu un interes suprem, inoportunitatea 
acţiunilor, comportamentul nedorit, neatingerea rezultatelor necesare.2 O 
asemenea abordare a suscitat diferite critici în rândul cercetătorilor, care 
susţin că asemenea temeiuri generale sunt periculoase, deoarece, într-o 
anumită măsură, fac posibilă substituirea principiului legalităţii cu cel al 
oportunităţii. 

Cercetătorul D. T. Şon, privind răspunderea constituţională ca fiind o 
răspundere pentru exercitarea inadecvată a puterii publice, recunoaşte drept 
temei al aplicării acesteia acţiunea sau inacţiunea care a cauzat sau ar pu-

1  Виноградов В. А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности. 
B: Законодательство, 2002, nr. 10, p. 31-40. 
2  Авакьян С. А. Государственно-правовая ответственность. B: Советское государство и 
право, 1975, nr. 10, p. 22.
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tea cauza un prejudiciu considerabil poporului, statului, indiferent de faptul 
dacă se încalcă sau nu Constituţia sau alte legi ale statului. Prin urmare, în 
viziunea sa, răspunderea constituţională poate surveni atât pentru comiterea 
de fapte ilegale, cât şi în lipsa acestora.3 

Criticând o asemenea poziţie, mai mulţi autori4 susţin că ea e de natură să 
reducă noţiunea temeiurilor răspunderii constituţionale, ştergând astfel limi-
ta între aceasta şi răspunderea politică. 

Considerăm mult mai aproapiată de adevăr, în acest sens, viziunea lui L. 
V. Zabrovskaia,5 potrivit căreia temei al răspunderii constituţionale este nor-
ma juridică concretă încălcată şi întrunirea concomitentă în fapta subiectului 
a elementelor delictului.

Acest subiect este tratat destul de amplu de către prof. V. A. Vinogradov, 
în viziunea căruia temeiurile răspunderii constituţionale sunt circumstanţele 
şi împrejurările în prezenţa cărora aceasta survine potrivit normelor juridice 
constituţionale. Respectiv, domnia sa identifică:

- temeiul normativ; 
- temeiul de facto (real); şi 
- temeiul procesual (comparativ, autorii M. Avdeenkova şi I. Dmitriev 

recunosc doar temeiul real şi normativ).6  
După cum se susţine, este importantă atât întrunirea concomitentă a 

acestora, cât şi consecutivitatea lor. În acest sens, este necesară întâi de 
toate existenţa normei constituţionale care stabileşte un anumit model de 
comportament şi sancţiunea pentru o eventuală abatere. Urmează posibi-
litatea survenirii temeiului real, adică fapta (acţiunea sau inacţiunea) ce 
contravine normei constituţionale. În final, existenţa normei şi a unui com-
portament ce contravine acesteia generează obligaţia unei instanţe compe-

3  Шон Д. Т. Конституционная ответственность. B: Государство и право, 1995, nr. 7, p. 
31-40.
4  Забровская Л. В. Конституционно-правовая ответственность в ретроспективном фор-
мате. În: Закон и Право, 2003, nr. 3, p. 29-30; Лучин В. О. Конституция Российской 
Федерации. Проблемы реализации. Москва: Издательство Юнита-Дана, 2002, p. 288.
5  Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. Москва: 
Издательство Юнита-Дана, 2002, p. 30.
6  Авдеенкова М. П., Дмитриев Ю.А. Конституционно-правовая ответственность в Ро-
ссии. B: Право и жизнь, 2002, nr. 45. <http://www.law-n-life.ru/arch/n45.aspx>. (accesat 
12.08.2013)
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tente să determine măsura răspunderii constituţionale pentru fapta dată.7 
Criticând această poziţie, M. N. Kolosova consideră incorectă evidenţie-

rea temeiului procesual, deoarece se confundă în cazul dat temeiurile surve-
nirii răspunderii cu mecanismul de aplicare a acesteia.8 

Pornind de la faptul că, în general, drept temeiuri ale răspunderii juridice 
sunt considerate a fi atât norma juridică concretă încălcată, cât şi întrunirea 
în fapta persoanei a elementelor unei componenţe concrete de delict, suntem 
de părerea că o asemenea abordare este proprie şi răspunderii constituţionale. 
Respectiv, considerăm că aceasta survine în condiţiile întrunirii temeiului 
normativ şi a celui real.9 

În ceea ce priveşte temeiul normativ al răspunderii constituţionale, în vi-
ziunea lui V. A. Vinogradov, acesta este constituit din totalitatea normelor 
juridice constituţionale care stabilesc:10 

a) componenţa delictului constituţional; 
b) sancţiunile juridice constituţionale şi principiile aplicării lor; 
c) cercul subiecţilor competenţi să aplice sancţiunile constituţionale – in-

stanţele răspunderii; 
d) procedura aplicării măsurilor de răspundere constituţională, adică for-

ma procesuală a acesteia.
Fiind de acord cu cele expuse, totuşi ţinem să atragem atenţia asupra 

faptului că toate aceste momente nu pot fi reglementate doar de normele 
juridice constituţionale. De aici reiese rolul şi importanţa izvoarelor com-
plementare, adică al actelor normative care dezvoltă prevederile constitu-
ţionale.

Investigarea temeiului normativ al răspunderii constituţionale implică ne-

7  Виноградов В. А. Основание конституционно-правовой ответственности. B: Зако-
нодательство, 2003, nr. 2, p. 52-53; Виноградов В. А. Ответственность в механизме 
охраны конституционного строя. М.: Институт права и публичной политики, 2005, p. 42.
8  Колосова Н. М. Конституционная ответственность в Российской Федерации: ответ-
ственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение 
конституционного законодательства Российской Федерации. Москва: Городец, 2000,  p. 
149-150.
9  Муруяну И. Нормативное и фактическое основания конституционной ответствен-
ности. B: Закон и Жизнь, nr. 3, 2011, р. 42.
10  Виноградов В. А. Основание конституционно-правовой ответственности. B: Законо-
дательство, 2003, nr. 2, p. 52-53.
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cesitatea de a aborda aspectul izvoarelor juridice ale acestei instituţii, asupra 
căruia în literatura de specialitate nu există unanimitate. 

Astfel, în viziunea autorului N. V. Vitruk,11 răspunderea constituţională 
este răspunderea prevăzută de Constituţia Federaţiei Ruse şi de constituţiile 
subiecţilor Federaţiei. Adept al acestei poziţii este şi savantul autohton, D. 
Baltag, care susţine că izvoarele răspunderii constituţionale trebuie să fie 
reprezentate exclusiv de Constituţia Republicii Moldova.12 

Criticând această idee, M. Kolosova13 susţine că Constituţia nu poate fi 
singura sursă a răspunderii constituţionale, deoarece ea reglementează doar 
baza tuturor formelor răspunderii juridice care urmează a fi dezvoltate în 
legislaţia ramurală. 

Adepţi ai acestei accepţiuni extensive sunt şi autorii T. D. Zrajevskaia14 
(în viziunea căreia izvoare ale răspunderii constituţionale sunt doar legile), 
M. Avdeenkova şi I. Dmitriev15 care recunosc în această calitate doar Consti-
tuţia, legile constituţionale federale şi legile federale.

La rândul său, J. I. Ovsepean,16 pornind de la corelaţia răspunderii consti-
tuţionale cu dreptul constituţional, consideră că aceasta dispune de un sistem 
de izvoare, adică nu numai Constituţia în calitatea sa de sursă principală, dar 
şi toate izvoarele dreptului constituţional ca ramură, calificându-le ca fiind 
izvoare complementare (în raport cu Constituţia).

Autorul citat identifică două mari categorii de izvoare complementare. 
Prima cuprinde actele normative ce dezvoltă reglementarea relaţiilor soci-
ale ce constituie obiectul exclusiv al dreptului constituţional (adică relaţiile 
ce ţin de forma de guvernământ, funcţionarea mecanismului de separaţie a 

11  Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности: обзор научной 
конференции. Составитель В. А. Савицкий. În: Государство и право, 2002, nr. 2, p. 115.
12  Baltag D. Teoria răspunderii juridice: aspecte doctrinare, metodologice şi practice. Teză de 
doctor habilitat în drept. Chişinău, p. 154.
13  Колосова Н. М. Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридичес-
кой ответственности. B: Государство и право, 1997, nr. 2, с. 87.
14  Зражевская Т. Д. Ответственность по советскому государственному праву. Воронеж: 
Издательство Воронежского Университета, с. 76.
15  Авдеенкова М. П., Дмитриев Ю. А. Конституционно-правовая ответственность в 
России. B: Право и жизнь, 2002, nr. 45, <http://www.law-n-life.ru/arch/n45.aspx>. (accesat 
12.08.2013), с. 23.
16  Овсепян Ж. И. Критерии конституционной ответственности в Российской Федерации. 
Часть 1. B: Северо-Кавказский юридический вестник, 2001, nr. 4, с. 26.
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puterilor, interferenţa ramurilor puterii etc.). Semnificaţia acestora rezidă în 
faptul că materialul normativ pe care îl conţin permit nu numai de a califica 
delictele constituţionale, ci şi de a stabili măsurile concrete de sancţionare. 
Cea de-a doua categorie este constituită din actele normative referitoare la 
relaţiile sociale ce constituie obiectul de reglementare atât al dreptului con-
stituţional, cât şi al altor ramuri de drept. Importanţa acestora se reduce la 
contribuţia în calificarea delictelor constituţionale, sancţionarea cărora este 
reglementată exclusiv de Constituţie.

Reflectând asupra acestor aspecte, cercetătorii Gh. Costachi şi O. Arseni 
constată, pe bună dreptate, că izvoarele complementare nu numai că sunt posi-
bile, dar şi necesare, deoarece în lipsa acestora nu ar fi posibilă atât identifica-
rea cazurilor pasibile de răspundere constituţională, cât şi crearea, în general, 
a unui mecanism eficient de aplicare a acestei forme de răspundere juridică.17  

De rând cu aceste momente, în literatura de specialitate poate fi atestat 
şi un alt punct de vedere, potrivit căruia temei al răspunderii constituţio-
nale poate servi şi încălcarea normelor altor ramuri de drept, nu numai ale 
dreptului constituţional.18 Drept exemplu este invocat art. 93 din Constituţia 
Federaţiei Ruse care stabileşte că Preşedintele Federaţiei poate fi demis din 
funcţie dacă a comis trădarea de patrie sau altă infracţiune gravă, situaţie ce 
demonstrează că temeiul răspunderii constituţionale este încălcarea norme-
lor dreptului penal.19 

Infirmând asemenea concluzie, L.V. Zabrovskaia subliniază că în cazul 
dat e semnificativ jurământul depus la învestirea în funcţia de Preşedinte al 
Federaţiei, potrivit căruia Preşedintele este obligat să respecte Constituţia, să 
protejeze suveranitatea şi independenţa, securitatea şi integritatea statului, să 
servească cu credinţă poporul. Prin urmare, comiterea trădării de patrie, fie a 
altei infracţiuni este o gravă încălcare a jurământului respectiv şi deci poate 
genera răspunderea constituţională.

17  Costachi Gh., Arseni O. Aborarea terminologică a răspunderii constituţionale şi sursele 
acesteia. În: Legea şi viaţa, 2009, nr. 10,  p. 7.
18  Алебастрова И. И. Проблемы формирования теоретической конструкции института 
конституционно-правовой ответственности. B: Конституционно-правовая ответствен-
ность: проблемы России, опыт зарубежных стран. Под ред. проф. С. А. Авакьяна. 
Москва, 2001, с. 87.
19  Шон Д. Т. Конституционная ответственность. B: Государство и право, 1995, nr. 7, с. 
39.
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În viziunea noastră, un asemenea temei este pe deplin justificat dacă luăm 
în considerare faptul că tragerea la răspundere penală a unui asemenea su-
biect cum este şeful statului este posibilă doar în condiţiile în care îi este 
retrasă imunitatea. Respectiv, considerăm că sancţiunea juridico-constituţi-
onală în cazul dat este anume retragerea imunităţii şi permiterea deferirii 
persoanei date justiţiei.

Prin urmare, o asemenea abordare a răspunderii constituţionale readuce 
în atenţie astfel de întrebări principiale ca:20 

- orice încălcare a Constituţiei va atrage răspunderea 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 şi alte forme ale răspun-
derii sau fiecare dintre ele se aplică de sine stătător? 

În studiile de specialitate, sunt atestate, în acest sens, două puncte de ve-
dere. Într-o viziune mai extensivă, în cazul oricărei încălcări a prevederilor 
constituţionale, răspunderea constituţională ce survine va îngloba şi cele-
lalte măsuri de răspundere prevăzute de lege. Prin urmare, orice sancţiune 
juridică (administrativă, penală etc.) va fi privită şi ca sancţiune constitu-
ţională. 

Fiind criticabilă, o asemenea abordare generează şi mai multă confuzie. 
De aceea, mai mulţi autori (printre care şi A. S. Sergheev)21 sunt adepţi ai 
unei concepţii restrictive a răspunderii constituţionale. În acest sens, răspun-
derea constituţională reprezintă o formă distinctă de răspundere juridică, care 
dispune de sancţiuni juridice specifice, de subiecţi ai răspunderii, precum şi 
de instituţii ce aplică sancţiunile. Principala deosebire de concepţia extensivă 
constă în faptul că răspunderea constituţională nu înglobează în sine celelalte 
forme de răspundere juridică. Prin urmare, e evident că pentru încălcarea 
uneia şi aceleiaşi norme constituţionale poate surveni concomitent atât răs-
punderea constituţională, cât şi altă formă de răspundere.

Din aceeaşi perspectivă poate fi privită şi ideea, potrivit căreia temei al 

20  Costachi Gh. Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova. 
Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală,” 2009, p. 228.
21  Сергеев А. Л. Конституционная ответственность в Российской Федерации (часть 
первая). B: Конституционное и муниципальное право, 2002, № 4, с. 24.
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răspunderii constituţionale poate servi şi încălcarea normelor şi principii-
lor dreptului internaţional, a convenţiilor internaţionale ce constituie o parte 
componentă a sistemului de drept intern al statului.

O idee distinctă în acest sens atestăm la D. T. Şon, care susţine că răspun-
derea constituţională poate surveni şi în baza unor temeiuri morale. Astfel, 
comiterea unei fapte amorale de către un demnitar de stat sau deputat poate 
servi drept temei pentru revocarea, demiterea acestuia sau lipsirea de manda-
tul de deputat, deoarece aceste persoane exercită importante competenţe de 
autoritate în numele poporului, comportamentul lor fiind controlat de opinia 
publică, autoritatea şi demnitatea lor morală este percepută ca un simbol al 
autorităţii şi demnităţii puterii publice însăşi.22 

Criticând această idee, L. V. Zabrovskaia consideră că comportamentul ce 
încalcă normele morale poate fi recunoscut ca necorespunzător/inadecvat în 
sfera constituţională numai în cazul în care normele constituţionale conferă 
caracter juridic normelor morale concrete.23 

Pentru a sintetiza cele expuse, vom reitera faptul că normele Constituţi-
ei şi ale altor izvoare ale dreptului constituţional reglementează o varietate 
considerabilă de relaţii sociale, multe dintre ele fiind asigurate de sancţiunile 
normelor altor ramuri ale dreptului. Astfel, încălcarea dispoziţiilor constitu-
ţionale poate atrage răspunderea disciplinară, penală, contravenţională sau 
civilă, în funcţie de caracterul abaterii, statutul subiecţilor şi procedura de 
aplicare. Altfel vorbind, răspunderea constituţională poate surveni pentru în-
călcarea Constituţiei, dar nu orice încălcare a Constituţiei este pasibilă de 
răspundere constituţională.

Vorbind la concret, însă, temeiul normativ al survenirii răspunderii con-
stituţionale constă în încălcarea Constituţiei,24 precum şi a altor surse ale 
dreptului constituţional, care conţin drepturi şi obligaţii constituţionale.25 Re-
spectiv, pentru existenţa şi eficienţa răspunderii constituţionale este deosebit 

22  Шон Д. Т. Конституционная ответственность. B: Государство и право, 1995, № 7, с. 39.
23  Забровская Л. В. Конституционно-правовая ответственность в ретроспективном фор-
мате. În: Закон и право, 2003, № 3, с. 30.
24  Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994. În: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 12.08.1994, nr. 1 (cu modificări şi completări până 
la 20 septembrie 2006).
25   Муруяну И. Нормативное и фактическое основания конституционной ответственнос-
ти. B: Закон и жизнь, номер 3, 2011, с. 42.
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de importantă dezvoltarea adecvată a normelor Constituţiei în cuprinsul le-
gislaţiei în vigoare, mai ales sub aspectul asigurării protecţiei acestora. Doar 
prin intermediul actelor legislative date e posibilă şi crearea unui mecanism 
real de funcţionare a răspunderii constituţionale atât de necesar pentru re-
alizarea menirii acesteia de a garanta şi asigura respectarea consecventă a 
normelor Legii Supreme a statului.
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