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SUMMARY
Functioning of the state presupposes the existence of national insti-
tution of legal liability , liability may be financial or non-patrimonial 
state , according to the legal relationship in which the state accoun-
table to its victims , its liability shall be in order of private or public, 
in the law of state responsibility can wear under public or private 
law, public law legal accountability mechanism of the state carries 
a variety of political and constitutional responsibility . Achieving but 
applied constitutional responsibility of the state as the sole subject is 
not possible , as the state enters into legal relations with other subjects 
exclusively through public power and state officials , the various for-
ms of legal liability of the State are subject to specific legal relations 
in the which the state acts as the passive subject.

Un aspect important al răspunderii juridice a statului ţine de principiile şi 
formele de realizare a acesteia. Principiile răspunderii juridice a statului îşi 
găsesc nu numai reflectare, dar, de regulă, şi consfinţire în legislaţie, indiferent 
de faptul că ele dobândesc caracter normativ şi realizează o acţiune de regle-
mentare a relaţiilor sociale, a comportamentului uman. Astfel, putem formula 
următoarele caracteristici generale: a) determinarea socială a principiilor; b) 
caracterul lor generalizator; c)  reflectare şi consfinţire  în  norme juridice 
(dreptul  pozitiv); d) acţiune determinantă a principiilor asupra proceselor re-
alităţii înconjurătoare şi evoluţiei fenomenelor; e) respectarea obligatorie a 
principiilor de către toate subiectele de drept. Principiile în individualitatea lor 
au conţinut propriu, specific numai lor, au o sferă determinată de aplicare şi un 
cerc concret de subiecţi, cărora le sunt adresate, forme specifice de realizare.1 

Constituţia Republicii Moldova stipulează în calitate de obligaţie primară 
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a statului respectarea şi protecţia persoanei, respectarea principiului egalităţii 
tuturor cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice (art. 16 al Constitu-
ţiei Republicii Moldova),2 fără deosebire de rasă, naţionalitate, limbă, reli-
gie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială; asigurarea 
accesului liber la justiţie şi asigurarea dreptului la petiţionare, precum şi a 
dreptului la restabilirea în drepturi şi la reparaţia de către stat a prejudiciilor 
cauzate de acţiunile autorităţilor de urmărire penală, judecătoreşti sau ale 
altor autorităţi publice.

Legea fundamentală a ţării stipulează că prevederile constituţionale cu 
privire la drepturile şi libertăţile omului sunt interpretate şi aplicate în con-
formitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu tratatele interna-
ţionale la care Republica Moldova este parte,3 că normele internaţionale cu 
privire la drepturile omului au prioritate faţă de cele interne (art. 4). Astfel, 
din principiile răspunderii juridice a statului fac parte: legitimitatea şi pro-
porţionalitatea, legalitatea şi egalitatea, individualizarea şi ireversibilitatea.

Legitimitatea (justeţea) răspunderii juridice. Supremaţia dreptului, ca 
principiu al statului de drept, în măsură egală, se răspândeşte şi asupra feno-
menului răspunderii juridice a statului. Legislaţia referitoare la răspunderea 
juridică a statului trebuie să corespundă dreptului şi echităţii. În realitate, 
legitimitatea, ca principiu general, se încorporează în constituţionalitatea şi 
legalitatea răspunderii juridice a statului.

Echitatea (dreptatea) răspunderii juridice. Răspunderea juridică în diverse-
le sale manifestări de gen şi specie se bazează pe principiul echităţii (dreptăţii). 
Echitatea, corectitudinea ca principiu general îşi găseşte exprimare în regle-
mentarea legislativă a răspunderii juridice, în însăşi practica aplicării acestei in-
stituţii, este reflectat aproape în toate principiile răspunderii juridice. Tragerea 
la răspundere juridică a organelor şi funcţionarilor publici de stat este corectă 
şi echitabilă, deoarece apare ca o consecinţă a încălcării normei de drept, iar 
pedeapsa este posibilă numai în temeiul legii şi în conformitate cu aceasta.4 

2  Constituţia Republicii Moldova din 27.08.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova nr. 1 din 18.08.1994.
3  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948. Tratate internaţionale, 1998,  
vol. I. Aderat la Declaraţie prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 217-XII din 
28.07.90.
4  Mîrzac-Mititelu D. Principiile răspunderii juridice. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2010, 
198 p.
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O manifestare a principiului echităţii (dreptăţii) se găseşte în norma ce 
reglementează  retroactivitatea legii, care şi-a găsit consolidare în art. 22 al 
Constituţiei Republicii Moldova. Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni 
sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delicvent. 
De asemenea, nu se va aplica nicio pedeapsă mai aspră decât cea care era 
aplicabilă în momentul comiterii actului delict. Legea dispune numai pentru 
viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. Aceste 
prevederi constituţionale sunt consolidate adecvat şi în legislaţia de ramură. 
Aşa, de exemplu, alin. (4), art. 3 al Codului Contravenţional al Republicii 
Moldova prevede că „dacă legea nouă prevede o sancţiune contravenţională 
mai uşoară, se aplică această sancţiune,” alin. (2) „legea contravenţională, 
care înăspreşte sancţiunea sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate de să-
vârşirea unei contravenţii nu are efect retroactiv.”5 

Principiul proporţionalităţii în răspunderea juridică a statului. Analiza 
proporţionalităţii, în doctrină, legislaţie, tratate internaţionale şi jurispruden-
ţă trebuie să răspundă la câteva probleme esenţiale: a) dacă proporţionalita-
tea este un principiu al dreptului şi, în caz afirmativ, dacă este un principiu 
constituţional; b) semnificaţia raţională, normativă şi jurisprudenţială a prin-
cipiului; c) dimensiunea procedurală a principiului; d) aplicarea sa în activi-
tatea de exercitare a puterii statale; e) semnificaţia proporţionalităţii pentru 
protecţia drepturilor omului; f) consacrarea şi aplicarea principiului proporţi-
onalităţii în dreptul comunitar; g) posibilitatea judecătorului, inclusiv a celui 
constituţional de a exercita controlul privind respectarea principiului pro-
porţionalităţii şi de a sancţiona excesul de putere; h) elaborarea unei definiţii 
pentru proporţionalitate ca principiu.  

În doctrină s-a afirmat că proporţionalitatea poate fi analizată, cel puţin, 
ca rezultat al combinării a trei elemente: decizia luată, finalitatea acesteia şi 
situaţia de fapt căreia i se aplică.6 Proporţionalitatea este corelată cu con-
ceptele de legalitate, oportunitate şi putere discreţionară.7 În dreptul public, 

5  Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din  24.10.2008. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 3-6 din 16.01.2009. 
6  Кузнецов А. Взыскание убытков, причиненных государственными органами. Эконо-
мика и жизнь, вып. 6. М., июнь 2003, с. 26-31.
7  Baltag D. Unele aspecte ale răspunderii juridice constituţionale. În: Legea şi viaţa, 2007, 
nr. 8,  p. 4-9.
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încălcarea principiului proporţionalităţii este considerată ca fiind depăşirea 
libertăţii de acţiune, lăsată la dispoziţia autorităţilor şi, în ultimă instanţă, 
exces de putere.8 

Sintetizând, putem spune că proporţionalitatea este un principiu general 
al dreptului şi principiu al răspunderii juridice, consacrat explicit sau dedus 
din reglementările constituţionale, legislative şi ale instrumentelor juridice 
internaţionale, bazat pe valorile dreptului raţional, ale justiţiei şi echităţii şi 
care exprimă existenţa unui raport echilibrat sau adecvat, între acţiuni, situ-
aţii, fenomene, precum şi limitarea măsurilor dispuse de autorităţile statale 
la ceea ce este necesar pentru atingerea unui scop legitim, în acest fel fiind 
garantate drepturile şi libertăţile fundamentale şi evitat abuzul de drept.

Legalitatea este un principiu omniprezent şi obligatoriu a fi respectat în 
toate ramurile dreptului şi de către toate categoriile de autorităţi publice in-
diferent din ramura din care face parte aceasta. Legalitatea este un principiu 
pe care trebuie să-şi fundamenteze comportamentul orice cetăţean într-un 
stat de drept. 

În domeniul răspunderii juridice, pe lângă cerinţele generale, acest prin-
cipiu conţine şi unele cerinţe particulare, proprii categoriilor de norme juri-
dice prin care se reglementează diferitele forme ale răspunderii. Cercetarea 
acestor particularităţi implică în mod necesar o distincţie între activitatea de 
reglementare a răspunderii juridice prin acte normative emise de către orga-
nele de stat competente şi activitatea practică de aplicare a acestor norme, 
adică de tragere la răspundere a subiectelor de drept pentru încălcarea ordinii 
de drept. Acţiunea practică de aplicare prezintă numeroase aspecte concrete, 
care trebuie să răspundă unor cerinţe la fel de numeroase ale principiului 
legalităţii. Ca formă de manifestare a constrângerii de stat, răspunderea juri-
dică implică aplicarea de sancţiuni juridice faţă de persoanele care au violat 
în mod efectiv ordinea de drept, scopul său principal fiind restabilirea inte-
grităţii acestei ordini. De aceea, nu se poate concepe ca restabilirea ordinii 
de drept să aibă loc în afara cerinţelor legale, deci cu încălcarea principiilor 
legalităţii.

Doctrina de specialitate atestă existenţa diverselor concepţii despre ce 
este legalitatea, ce înseamnă natura, conţinutul şi principiile sale. Pentru 

8  Кузнецов А. Взыскание убытков, причиненных государственными органами. Эконо-
мика и жизнь, вып. 6. М., июнь 2003, с. 26-31.
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adepţii abordării etatice legalitatea înseamnă respectarea strictă şi obligatorie 
a dreptului sau, ceea ce e identic, respectarea legii (dreptul şi legea în acest 
caz se identifică). De exemplu, în jurisprudenţă s-a format concepţia legali-
tăţii ca executare strictă şi neclintită a legilor şi a actelor normative legale de 
către toate subiectele de drept.

În acest sens, vom prezenta exprimarea principiului legalităţii făcută de 
B. Negru şi A. Negru: „Principiul legalităţii răspunderii juridice are un carac-
ter complex, care se manifestă prin:

- răspunderea juridică are loc numai în baza normei juridice;
- aplicarea sancţiunii ţine de competenţa strictă a statului şi reprezentan-

ţilor săi oficiali;
- înseşi organele statului activează în strictă conformitate cu prevederile 

normelor juridice.”9 
V. Patulea susţine că legalitatea s-a constituit ca o contrapondere a arbi-

trariului, principiul legalităţii implicând subordonarea statului în raport cu 
dreptul (considerat ca limitând puterea acestuia), activitatea organelor statu-
lui fiind încadrată şi reglementată prin norme juridice.10 

Individualizarea răspunderii juridice. Principiul individualizării răspun-
derii semnifică individualizarea maximă a consecinţelor juridice aplicabile 
celor ce încalcă legea. Acesta nu este orientat doar spre restabilirea dreptu-
rilor, compensarea/repararea daunei cauzate, reacţia proporţională cu gra-
vitatea faptei, dar şi spre realizarea sarcinilor preventiv-educative şi de re-
socializare a răspunderii juridice. Principiul individualizării răspunderii nu  
presupune doar aplicarea unei pedepse mai uşoare (ceea ce este specific prin-
cipiului umanismului) şi nici nu exclude aplicarea unor sancţiuni mai dure 
în vederea atingerii scopurilor răspunderii juridice. La existenţa temeiurilor 
legale răspunderea juridică este mereu oportună, iar caracterul pedepsei este 
cu totul altceva decât oportunitatea acesteia.

Drept criteriu de individualizare a răspunderii juridice apare, întâi de toa-
te, caracterul şi gradul de pericol social creat prin comiterea faptei ilicite, 

9  Negru B., Negru A. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău: Ed. Bons Offices,  
2006, 520 p. 
10  Petre I. Consideraţii în legătură cu răspunderea patrimonială a statului şi a judecătorilor şi 
procurorilor pentru erori judiciare în lumina dispoziţiilor constituţionale şi legale. În:  Drep-
tul, 2008, nr. 7,  p.  97-107.
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gravitatea acesteia. În acelaşi timp, asupra calificării juridice a faptei ilicite 
exercită influenţă caracteristica elementelor componenţei faptei ilicite (for-
ma vinovăţiei, prejudiciul etc). Un rol, nicidecum lipsit de importanţă, revine 
şi caracteristicilor personalităţii făptuitorului, care prezintă importanţă din 
punct de vedere juridic şi social-psihologic. Tot, la categoria de criterii de 
individualizare, includem şi împrejurările atenuante şi agravante ale răspun-
derii juridice. Lista împrejurărilor atenuante ale răspunderii juridice, aşa cum 
este stipulat de legea contravenţională şi cea penală, nu este exhaustivă (art. 
42 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova, art. 76 al Codului Pe-
nal al Republicii Moldova).11 Cu atât mai mult, poate exista o listă exhaustivă 
a acestor circumstanţe în dreptul privat.

Principiul idividualizării răspunderii juridice a statului se materializează 
prin luarea în considerare a tuturor circumstanţelor de natură obiectivă şi 
subiectivă pentru o realizare cât mai corectă a răspunderii. Obligaţia statului 
de a compensa dauna cauzată de puterea publică, de restabilire a drepturilor 
şi intereselor legitime ale victimelor nu trebuie în niciun fel să înlocuiască 
identificarea şi tragerea la răspundere în ordine de regres a persoanelor con-
crete vinovate de ilegalitatea săvârşită.

Princippiul ireversibilităţii este unul universal pentru instituţia răspun-
derii juridice. Aplicat la răspunderea statului, acesta presupune o reacţie 
adecvată reglementată de lege la fapta ilicită având ca autor statul în scopul 
restabilirii echităţii, reparării daunei, sancţionării celor vinovaţi şi educării 
persoanelor concrete, dar şi a întregii societăţi în general.

Astfel, statul Republica Moldova poate fi tras la răspundere atât ca stat, 
cât şi prin intermediul organelor puterii de stat, organelor administraţiei 
publice locale şi a funcţionarilor publici.

În această manieră, susţinem opiniile expuse în doctrină că, răspunde-
rea juridică a statului în sistemul de drept intern poate fi caracterizată prin 
evidenţierea următoarelor semnalmente: este orientată spre asigurarea şi re-
stabilirea ordinii de drept; are caracter retrospectiv, reprezentând o reacţie la 
cauzarea unei daune în rezultatul comiterii unei fapte ilicite de către organe-
le de stat, organele administraţiei publice locale şi/sau funcţionarii publici; 

11  Legea nr. 985 din  18.04.2002, Codul penal al Republcii Moldova. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 72-74  din 14.04.2009, art. nr. 195.
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constă în realizarea sancţiunii normei juridice ce reglementează obligaţia de 
reparare a daunei, de restabilire a drepturilor victimelor faptelor ilicite comi-
se de organele de stat şi/sau funcţionarii publici; este conexă cu anumite con-
secinţe negative (de natură patrimonială sau nepatrimonială) ce vor fi supor-
tate de stat; repararea daunei de către stat nu exclude obligaţia funcţionarilor 
publici să fie traşi ulterior la răspundere juridică de ramură; se realizează prin 
intermediul raporturilor juridice de drept public în care drept subiecte apar 
statul şi victimele cărora li s-a cauzat o daună; în multiple situaţii expres sti-
pulate de lege răspunderea juridică a statului survine indiferent de vinovăţia 
unor organe sau persoane concrete; se realizează în ordine procesual-civilă, 
reglementată de lege.12 

 Putem distinge două tipuri de bază ale răspunderii juridice a statului: 
răspunderea juridică internaţională şi răspunderea juridică de drept intern. 
Statul poate răspunde în faţa comunităţii internaţionale, în faţa poporului 
(anumitor generaţii), în faţa persoanelor private (persoane fizice şi juridi-
ce). În primul caz, este vorba de răspunderea juridică internaţională a statu-
lui ca popor organizat, din punct de vedere statal, întrucât măsurile adoptate 
de comunitatea internaţională, în mod direct sau indirect se vor reflecta 
asupra întregului popor al statului concret. Normele dreptului internaţio-
nal contemporan, ca orice reguli de conduită obligatorii, trebuie respectate, 
fără rezerve, de către toate statele.13 Statele, în calitatea lor de subiect de 
drept internaţional public, răspund pentru actele lor, prin care se încalcă 
normele dreptului internaţional, aducându-se atingere drepturilor celorlalte 
state.14 Concomitent, ţinem să menţionăm că această formă de răspundere 
poate surveni atât ca rezultat al unor acţiuni ale statului, ale reprezentanţilor 
săi oficiali, cât şi pentru acţiunile/inacţiunile unor cetăţeni concreţi, organi-
zaţii. În cel de-al doilea caz, statul poate fi abordat ca un subiect detaşat de 
societate atât din punct de vedere funcţional cât şi din punct de vedere orga-
nizaţional, chemat să asigure condiţii optime pentru viaţa socială, să ducă o 
politică internă şi externă corespunzătoare. În aceste condiţii, răspunderea 
statului va purta mai mult un caracter politic. O astfel de răspundere poate 

12  Песин С. В. Государствo как субъект юридической ответственности: (теоретико-
правовой аспект). Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002, 194 с.
13  Moca Gh., Duţu M. Drept internaţional public. Bucureşti: Ed. Universul juridic, 2008, 340 p. 
14  Moca Gh., Duţu M. Drept internaţional public. Bucureşti: Ed. Universul juridic, 2008, 340 p.
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fi menţionată în situaţii concrete, de exemplu, de modificare sau schimbare 
a orânduirii de stat, de modificare sau schimbare fundamentală a politicii 
statului etc. Statul, ca rezultat în urma aplicării noilor principii, va cataloga 
politica „predecesorului” său ca fiind una necorespunzătoare principiilor 
şi valorilor vieţii sociale şi statale şi îşi va asuma obligaţia de compensare 
a daunelor cauzate de către acesta. În cel de-al treilea caz, statul poate fi 
examinat ca un garant ce are obligaţia de a asigura o activitate eficientă a 
tuturor organelor sale şi a funcţionarilor acestora, de a lua toate măsurile 
necesare pentru apărarea şi restabilirea drepturilor încălcate ale persoanelor 
private.15 

În limitele prezentului studiu ne vom opri asupra analizei caracterelor 
distinctive şi corelaţiei dintre două forme de răspundere internă a statului: 
răspunderea juridică a statului faţă de persoanele particulare şi răspunderea 
funcţionarilor publici, a organelor de stat în faţa statului (ca o formă distinctă 
de răspundere). Conform autorului A. A. Agadjanov, răspunderea juridică 
a statului se deosebeşte de răspunderea funcţionarilor publici şi a organelor 
puterii de stat prin anumite semne distinctive.16 

Primul criteriu de delimitare se face în funcţie de subiecte. În cadrul pri-
mei forme de răspundere juridică a statului în calitate de subiect activ apare 
persoana fizică sau juridică de drept privat căreia i s-a cauzat o daună prin 
acţiunea/inacţiunea ilicită sau actul juridic al organelor puterii de stat sau al 
funcţionarilor publici sau în alte circumstanţe expres reglementate de lege.

Cea de a două formă a răspunderii examinate de noi se diferenţiază prin 
aceea că organele de stat şi persoanele cu funcţii de răspundere răspund în 
faţa statului, întrucât anume statul reprezintă personificarea juridică a naţi-
unii, acel subiect care, în conformitate cu legea, dispune de împuternicirea 
de a califica faptele cu semnificaţie juridică şi de a lua măsuri cu caracter de 
constrângere. În calitate de subiect ce reprezintă poporul, datorându-i ulti-
mului puterea de care dispune, statul are împuternicirea de a trage la răspun-

15  Агаджанов А. А. Юридическая ответственность государства как гарантия законности: 
проблемы теории и практики в Российской Федерации. Дисс. канд. юрид. наук, Челябинск, 
2006, 160 с.
16  Агаджанов А. А. Юридическая ответственность государства как гарантия закон-
ности: проблемы теории и практики в Российской Федерации. Дисс. канд. юрид. 
наук,Челябинск, 2006, 160 с.
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dere organele de stat şi funcţionarii publici vinovaţi de comiterea de fapte 
ilicite prin care au dăunat persoanelor de drept privat.17 

Cel de-al doilea criteriu de delimitare  a celor două forme de răspundere 
ţine de temeiurile realizării lor. Astfel, pentru realizarea răspunderii juridi-
ce a organelor de stat, de regulă, în calitate de temei de facto, se consideră 
componenţa delictuală. Astfel, se reclamă identificarea tuturor elementelor 
de componenţa delictuală în fapta reprezentantului puterii, inclusiv atitudi-
nea negativă personală a funcţionarului faţă de interesele victimei (persoană 
privată, societate sau stat) în formă de rea-intenţie sau culpă. În cazul în care 
persoana nu a conştientizat şi nici nu a putut prevedea pericolul social al 
faptei sale se consideră că temeiul de facto de tragere la răspundere a unui 
subiect concret este lipsă.

Specificul răspunderii organelor puterii de stat şi a funcţionarilor publici, 
spre deosebire de alte forme de răspundere de drept public, rezidă în faptul 
că o parte care este obligatorie în cadrul acestui raport juridic este neapărat 
un reprezentant al puterii publice. Aceasta survine pentru comiterea faptei 
antisociale ilicite.

Răspunderea juridică survine exclusiv în temeiul legii, deci în urma în-
călcării normei de drept şi tulburării ordinii de drept. O scurtă analiză a nor-
melor juridice ce reglementează răspunderea juridică a statului permite să 
scoatem în evidenţă lipsa de obligativitate a vinovăţiei pentru fapta cu sem-
nificaţie juridică a statului. În acest caz doar fapta ilicită a organului de stat 
sau a funcţionarului public va constitui temei de declanşare a răspunderii 
juridice. Deci statul va răspunde „necondiţionat” doar în prezenţa constatării 
caracterului ilicit al faptei şi a daunei cauzate prin intermediul acesteia.

Cele două forme de răspundere se mai diferenţiază în funcţie de sancţiu-
nile specifice şi apartenenţa lor ramurală. Astfel, răspunderea juridică a func-
ţionarilor publici sau organelor puterii de stat survine în baza temeiurilor ge-
nerale ale răspunderii penale, administrative, disciplinare şi patrimoniale.18 

Răspunderea juridică a statului este un fenomen complex ce implică atât 

17  Агаджанов А. А. Юридическая ответственность государства как гарантия закон-
ности: проблемы теории и практики в Российской Федерации. Дисс. канд. юрид. наук, 
Челябинск, 2006, 160 с.
18  Агаджанов А. А. Юридическая ответственность государства как гарантия закон-
ности: проблемы теории и практики в Российской Федерации. Дисс. канд. юрид. наук, 
Челябинск, 2006, 160 с.
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începuturi de origine privată cât şi de origine publică.  Statul, fiind purtătorul 
puterii publice, în mod obiectiv nu se află pe poziţie de egalitate cu cetăţenii 
săi sau alte subiecte ale dreptului privat.19 Prof. N. V. Vitruk menţionează că 
temeiurile răspunderii statului sunt diferite de cele specifice răspunderii de 
drept privat, ele rezidă în încălcarea principiilor constituţionalismului sta-
tal.20 

Susţinem opinia din doctrina juridică că specificul răspunderii juridice 
a statului se evidenţiază în cadrul unui şir de caracteristici proprii: 1) este o 
răspundere obiectivă sau se aplică prezumţia de vinovăţie. În aceste condiţii 
se asigură realizarea deplină a drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţea-
nului.  Chiar şi la necesitatea dovedirii vinovăţiei unei persoane concrete se 
prezumă vinovăţia până la proba contrarie; 2) funcţia principală a acesteia 
este funcţia compensatorie şi de restabilire a ordinii de drept; 3) răspunderea 
juridică a statului are întotdeauna un caracter politico-juridic sau patrimoni-
al, conţinutul său fiind reprezentat de repararea daunelor; 4) după natura sa 
juridică are un caracter mixt, este o răspundere publico-privată.21 

Reieşind din opiniiile expuse în doctrină vom sublinia că, la caracterizarea 
răspunderii subiectelor de drept public, urmează să diferenţiem răspunderea 
organelor de stat şi a funcţionarilor publici în faţa statului de răspunderea 
statului în faţa persoanelor private. Aceste forme de răspundere au caractere 
specifice şi se disting în funcţie de componenta subiectivă a raportului juri-
dic, tipurile, temeiurile şi natura juridică a măsurilor sancţionatorii aplicate.

În funcţie de caracterul şi specificul raporturilor, în cadrul cărora statul 
cauzează daune altor subiecte, răspunderea acestuia se poate realiza atât în 
ordine de drept privat, cât şi în ordine de drept public.

Aceste două varietăţi ale răspunderii, într-un stat democratic şi de drept 
reprezintă voinţa poporului consfinţită juridic şi o garanţie reală contra con-

19  Агаджанов А. А. Юридическая ответственность государства как гарантия законности: 
проблемы теории и практики в Российской Федерации. Дисс. канд. юрид. наук, Челябинск, 
2006, 160 с 
20  Витрук Н. В. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности. В: 
Государство и право, 2002, № 2,  c. 116-124.
21  Агаджанов А. А. Юридическая ответственность государства как гарантия законности: 
проблемы теории и практики в Российской Федерации. Дисс. канд. юрид. наук, Челябинск, 
2006, 160 с.
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centrării şi abuzului de putere. Mecanismul răspunderii de drept public a 
statului are tentă politică şi se atribuie varietăţilor răspunderii constituţiona-
le. Realizarea însă a răspunderii constituţionale aplicată statului ca subiect 
unic nu este posibilă, întrucât statul intră în raporturi juridice cu alte subiecte 
exclusiv prin intermediul organelor puterii publice şi a funcţionarilor de stat.

În ambele cazuri însă răspunderea survine ca rezultat al comiterii unei 
fapte ilicite de către stat. Răspunderea statului ca subiect al ilegalităţii se ma-
nifestă în anumite forme concrete. În ramurile dreptului public statul este 
caracterizat ca subiect special cu drepturi şi obligaţii specifice, iar în ramura 
dreptului privat care utilizează metoda de reglementare juridică fundamentată 
pe egalitatea juridică a părţilor, acesta este poziţionat pe aceeaşi poziţie de 
egalitate cu alte subiecte de drept. Statul este totdeauna purtătorul prerogati-
velor puterii, ceea ce îi conferă din start un loc special în cadrul raporturilor 
de drept civil. În calitate de stat cu orientare socială, politica căruia este direc-
ţionată spre crearea condiţiilor de convieţuire decentă şi dezvoltare liberă a 
persoanei (art. 47 din Constituţia Republicii Moldova), acestuia îi revine obli-
gaţia directă de a realiza anumite programe sociale, de exemplu, referitoare 
la asigurarea cu spaţiu locativ, protecţia familiei şi a copilului etc. Iar pentru 
realizarea acestor programe este utilizată o parte a patrimoniului de stat. 

În această manieră afirmăm că răspunderea juridică a statului este regle-
mentată de sancţiunile normelor juridice de drept public şi privat. De aici şi 
concluzia că statul este subiect al răspunderii de drept public în aceeaşi mă-
sură ca şi al răspunderii de drept privat. Aceste două varietăţi ale răspunde-
rii, într-un stat democratic şi de drept reprezintă voinţa poporului consfinţită 
juridic şi o garanţie reală contra concentrării şi abuzului de putere.22 

Mecanismul realizării răspunderii juridice a statului consfinţit în Consti-
tuţie a fost concretizat ulterior în legislaţia civilă, în special în art. 12, 13, 
1404 1405, 1422, 1423 ale Codului Civil al Republicii Moldova.23 Răspun-
derea juridică civilă se realizează în două forme:

- repararea daunei materiale (art. 12, 13, 1404, 1405 ale Codului Civil al 
Republicii Moldova) şi

22  Песин С. В. Государствo как субъект юридической ответственности (теоретико-
правовой аспект). Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002, 194 с. 
23  Legea Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, Codul civil al Republicii Moldova. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86 din 22. 06. 2002, art. nr. 661.
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- repararea daunei morale (art. 12, 13, 1422, 1423 ale Codului Civil al 
Republicii Moldova).

Repararea daunei materiale nu exclude nicidecum posibilitatea reparării 
daunei morale, iar în anumite situaţii aceasta din urmă se repară indiferent 
de vinovăţia subiectului (art. 1422 şi 1423 ale Codului Civil al Republicii 
Moldova).

Repararea de către stat a daunei cauzate prin fapta ilicită a organului pute-
rii publice, a funcţionarului public, a întreprinderilor municipale nu exclude 
nicidecum obligaţia ultimilor de a fi traşi la răspunderea de ramură. Răs-
punderea organelor de stat şi a funcţionarilor publici se realizează în ordine 
penală, administrativă, civilă şi disciplinară.24 Nefiind vorba de o obligaţie 
generală a statului de a repara daunele cauzate chiar de predecesori, ci de 
una, cel mult, morală, intervenţia ulterioară a statului poate fi apreciată ca 
obiectivă şi rezonabilă, proporţională cu situaţia care a determinat-o nece-
sară într-o societate democratică, mai ales în condiţiile în care statul a recu-
noscut drepturi în favoarea persoanelor condamnate şi pe motive politice, în 
temeiul obligaţiei sale morale de a repara nedreptatea.

Rezumând cele expuse, concluzionăm: funcţionarea statului presupune 
existenţa instituţiei răspunderii juridice de drept intern; răspunderea statu-
lui poate fi patrimonială sau nepatrimonială; în funcţie de raportul juridic 
în cadrul căruia statul poartă răspundere faţă de victimele sale, răspunderea 
acestuia se realizează în ordine de drept privat sau de drept public; în cadrul 
dreptului intern răspunderea statului poate avea haina de drept public sau 
de drept privat; mecanismul răspunderii juridice de drept public a statului 
comportă un caracter politic şi este o varietate a răspunderii de drept con-
stituţional. Realizarea însă a răspunderii constituţionale aplicată statului ca 
subiect unic nu este posibilă, întrucât statul intră în raporturi juridice cu alte 
subiecte exclusiv prin intermediul organelor puterii publice şi a funcţionari-
lor de stat; diversele forme ale răspunderii juridice a statului sunt condiţio-
nate de specificul raporturilor juridice în cadrul cărora statul are calitatea de 
subiect pasiv.25 

24  Песин С. В. Государствo как субъект юридической ответственности: (теоретико-
правовой аспект). Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002, 194 с. 
25  Песин С. В. Государствo как субъект юридической ответственности: (теоретико-
правовой аспект). Дисс. канд. юрид. наук. М., 2002, 194 с.
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