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CUVÂNT ÎNAINTE

A

ctul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 a constituit premisa adoptării Constituţiei României
din anul 1923, care a reglementat pentru prima dată, din punct de vedere normativ, controlul de
constituţionalitate în România. Realităţile vremii au impus preluarea modelului american de control
al constituţionalităţii legilor, ceea ce însemna că acesta revenea puterii judecătoreşti, apreciată de
Hamilton ca fiind puterea cea mai puţin periculoasă la adresa drepturilor fundamentale prevăzute
de Constituţie („the least dangerous branch”). Constituţia din 1923 nu a reglementat totuşi un
control difuz de constituţionalitate, ci a prevăzut, la articolul 103, că numai Curtea de Casaţie, în
secţiuni‑unite, are dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor şi a le declara inaplicabile pe acelea
care sunt contrare Constituţiei. Totodată, aceasta a stabilit, în mod expres, că efectele deciziilor
astfel pronunţate se mărginesc numai la cazul judecat. Era instituit, astfel, un mecanism de natură să
asigure preeminenţa dreptului, în concordanţă cu spiritul acelor vremuri.
După încheierea celui de‑al Doilea Război Mondial, paradigma discontinuităţilor în drept în acest
spaţiu a inclus şi controlul de constituţionalitate, din moment ce acesta a devenit, din punct de
vedere jurisdicţional, un concept uitat.
De abia la începutul anilor 1990 controlul de constituţionalitate se impune atât în România, cât şi
în Republica Moldova, ambele state îmbrăţişând, de data aceasta, modelul european al controlului
de constituţionalitate a legilor, în centrul căruia se află o curte constituţională specializată. Aceasta
are rolul de a asigura supremaţia Constituţiei atât din perspectiva drepturilor şi libertăţilor
fundamentale, cât şi a organizării şi funcţionării autorităţilor publice, ceea ce demonstrează că
instanţele constituţionale reprezintă, ele însele, o veritabilă garanţie a asigurării preeminenţei
dreptului.
Împlinirea a 100 de ani de la Actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 ne‑a determinat să lansăm un
volum comun dedicat celebrării acestuia, expresie a angajamentului ferm al curţilor constituţionale
din România şi din Republica Moldova de a acţiona pentru apărarea valorilor democratice şi a statului
de drept.
Prezentul volum omagial reprezintă atât o aducere aminte a jurisprudenţei interbelice generate
în exercitarea controlului de constituţionalitate, ce se constituie într‑un patrimoniu constituţional
comun al celor două state, cât şi o prezentare a noilor provocări la care curţile constituţionale trebuie
să răspundă în acord cu exigenţele Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale şi, după caz, cu cele ale dreptului Uniunii Europene.

Bucureşti, 27 noiembrie 2018

Valer DORNEANU

Mihai POALELUNGI

Preşedintele
Curţii Constituţionale
a României

Preşedintele
Curţii Constituţionale
a Republicii Moldova

CAPITOLUL I
P R E E M I N E N ŢA D R E P T U L U I

Influenţa dreptului internaţional
asupra controlului de constituţionalitate
Prof. univ. dr. Valer Dorneanu
Preşedintele Curţii Constituţionale a României
Claudia‑Margareta Krupenschi
Magistrat‑asistent şef
Director al cabinetului Preşedintelui
Constituţia reprezintă actul fundamental al unui stat de drept, legea legilor care‑i defineşte conceptul,
trăsăturile şi principiile sale esenţiale, stabileşte şi garantează drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
ale cetăţenilor, reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice. Curtea Constituţională este,
potrivit art. 142 alin. (1) din Legea fundamentală, garantul supremaţiei Constituţiei, iar în aplicarea acestui
text, Curtea Constituţională a statuat, pe cale jurisprudenţială, faptul că unica normă de referinţă în exercitarea
controlului de constituţionalitate este norma constituţională[1].
O constituţie, fiind rezultatul unor evoluţii istorice, economice, politice şi sociale interne sau internaţionale,
reflectă, în mod inevitabil, momentul în care ea a fost elaborată, dar va conserva, în nucleul său dur, valorile
naţionale şi principiile generale intangibile pe care este clădit statul, şi anume elementele de identitate naţională
şi valorile supreme protejate în stat. Totodată, Legea fundamentală a unui stat de drept va cuprinde întotdeauna
un set imuabil de valori universale, comune tuturor statelor democratice în care preeminenţa dreptului şi
respectarea drepturilor fundamentale ale omului reprezintă cheia întregii arhitecturi juridico‑statale. Plecând de
la această trăsătură a Constituţiei (elementul intrinsec de identitate naţională şi cel al drepturilor universale), în
prezent, nu se poate vorbi despre Legea fundamentală a unui stat fără a se face legătura şi cu internaţionalizarea
dreptului, adică epoca în care statele nu mai sunt entităţi închise, plasate în afara mecanismului relaţional
mondial.
Necesitatea comunicării şi colaborării între state – ca actori politici şi economici ai scenei mondiale – s‑a
născut nu numai din raţiuni pragmatice, mercantile, ci a avut în vedere inclusiv rezolvarea, prin efortul comun,
voinţa şi coeziunea forţelor politice ale lumii, a unor probleme globale ale umanităţii, cum ar fi apărarea
drepturilor fundamentale ale omului, combaterea poluării, a sărăciei sau a terorismului etc.
În marea familie europeană şi mondială, atingerea idealurilor propuse în scopul protejării fiinţei umane
şi a drepturilor sale fundamentale a condus la crearea unor adevărate reţele de entităţi, de la cele regionale
la cele interstatale, internaţionale sau mondiale, care au dezvoltat, în timp, un set de principii universale şi
valori comune specifice, exprimate sub forma juridică a convenţiilor, pactelor, declaraţiilor sau tratatelor la
care statele se pot asocia, printr‑un mod sau altul (aderare, ratificare).
[1]

A se vedea, cu titlu ilustrativ, Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549
din 3 august 2011; Decizia nr. 276 din 10 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 28 iulie 2016;
Decizia nr. 388 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 27 iunie 2018; Decizia nr. 434
din 21 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2018.
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Dintre aceste acte juridice internaţionale, amintim, cu titlu exemplificativ, câteva care cunosc o largă incidenţă
în sfera drepturilor fundamentale ale omului: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului, Convenţia privind statutul refugiaţilor (Geneva, 1951), Convenţia împotriva torturii şi
altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane ori degradante (1948), Convenţia ONU privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (1979) sau Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
(1989). Totodată, reţinem că unele dintre cele mai reprezentative organizaţii internaţionale de cooperare în
diferite domenii, cum ar fi cel al muncii, securităţii, economiei sau drepturile omului sunt Organizaţia Naţiunilor
Unite (ONU) şi Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF), Organizaţia pentru
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), Crucea Roşie, Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS), precum şi, la nivel european, cele interstatale, cum sunt Consiliul Europei, Comisia
de la Veneţia sau Uniunea Europeană.
În ce priveşte justiţia constituţională, efectul internaţionalizării dreptului constă, printre altele, în asocierea
curţilor constituţionale în organisme precum Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale (WCCJ), Conferinţa
Curţilor Constituţionale Europene (ECCC) sau Asociaţia Curţilor Constituţionale care Utilizează Parţial Limba
Franceză (ACCPUF). Aceste organizaţii au un rol esenţial în promovarea şi protejarea intereselor comune justiţiei
constituţionale, în sensul înţelegerii, aplicării şi respectării controlului de constituţionalitate, a jurisprudenţei
în materia drepturilor omului, ca element vital al democraţiei, al protecţiei drepturilor omului şi al existenţei
statului de drept.
Procesul de promovare a principiilor universale de drept în materia drepturilor omului pe calea dreptului
internaţional a dezvăluit, în timp, necesitatea reflectării acestora şi în cuprinsul legilor fundamentale ale statelor
democratice, care s‑au asociat sau urmau să se asocieze entităţilor suprastatale prin ratificarea sau aderarea
la instrumentele de lucru ale acestora. Cu alte cuvinte, pentru coeziune legislativă şi eficienţă în atingerea
scopurilor comune propuse, pe lângă valorile naţionale specifice protejate de fiecare stat membru, constituţiile
nu pot face abstracţie de valoarea universală a unor acte juridice internaţionale.
În vederea aderării României la Uniunea Europeană şi la tratatul Atlanticului de Nord, Constituţia României a
fost îmbogăţită, cu prilejul revizuirii sale din anul 2003, cu prevederi moderne, bazate pe principiile universale ale
dreptului. Astfel, în cadrul Titlului I, intitulat „Principii generale”, art. 11 din Actul fundamental aceasta stabileşte
relaţia dintre dreptul internaţional şi dreptul intern, în spiritul îndeplinirii cu bună‑credinţă a obligaţiilor ce revin
statului român din tratatele la care este parte şi al armonizării acestora cu Constituţia. Art. 20 din Constituţie,
cuprins în Titlul II – „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale”, este destinat reglementării raportului
dintre dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi tratatele internaţionale privind
drepturile omului, stabilind că primele trebuie interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte, cu respectarea principiului
aplicării cu prioritate a reglementărilor internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne
conţin dispoziţii mai favorabile. Integrarea euro‑atlantică ocupă un Titlu distinct al Legii noastre fundamentale,
în cadrul căruia se găsesc două articole – art. 48 şi art. 149 – destinate Integrării în Uniunea Europeană şi
Aderării la Tratatul Atlanticului de Nord.
Dat fiind impactul dreptului internaţional, materializat sub forma tratatelor, asupra întregului sistem de
drept naţional, o nouă atribuţie stabilită în competenţa Curţii Constituţionale prin revizuirea din 2003 a Legii
fundamentale se referă la controlul de constituţionalitate al tratatelor sau al altor acorduri internaţionale
înainte de ratificarea acestora de către Parlament [art. 146 lit. b) din Legea fundamentală].
Anterior revizuirii, Curtea Constituţională putea controla doar legea de ratificare a tratatului sau a acordului
internaţional, fie pe calea unui control a priori, fie pe calea unui control a posteriori. După revizuirea Constituţiei
şi adăugarea acestei noi atribuţii în sarcina Curţii Constituţionale, controlul de constituţionalitate se poate realiza
în două etape cu privire la două acte juridice distincte, şi anume, atât în baza art. 146 lit. b) din Constituţie, a
tratatului sau a acordului internaţional pe care România intenţionează să îl ratifice, înainte de a se proceda la
ratificarea propriu‑zisă, cât şi în baza art. 146 lit. a) şi/sau lit. d), a legii de ratificare, înainte şi/sau după intrarea
acesteia în vigoare. Normele care reglementează această atribuţie trebuie corelate cu dispoziţia cuprinsă la
art. 11 alin. (3) din Constituţie, de asemenea introdusă în 2003, potrivit căreia „în cazul în care un tratat la
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care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc
numai după revizuirea Constituţiei”.
*

*
*

Din punctul de vedere al controlului de constituţionalitate, relevante sunt, în contextul globalizării, actele
juridice internaţionale ce vizează respectarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. În
prezent, în România, ca şi în alte state, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale este realizată, la cel mai
înalt nivel, într‑un sistem în care acestea sunt recunoscute şi protejate prin Constituţie, prin Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sau, dacă ne raportăm la spaţiul Uniunii
Europene, prin Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Cel care face aplicarea instrumentelor
naţionale şi internaţionale, pe calea unui „dialog judiciar”, este judecătorul chemat să aplice prevederile legale
unor cazuri concrete.
În ceea ce priveşte temeiul invocării prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în
cadrul controlului de constituţionalitate, Curtea Constituţională a României a stabilit că acesta se regăseşte
în acelaşi art. 148 din Legea fundamentală, deoarece Carta, potrivit art. 6 alin. (1) din versiunea consolidată a
Tratatului privind Uniunea Europeană, are aceeaşi valoare juridică cu cea a Tratatului.[2]
Începutul aplicării concrete a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul motivărilor Curţii
Constituţionale a fost făcut în anul 2011, când Curtea a statuat expres că prevederile Cartei „sunt aplicabile în
controlul de constituţionalitate în măsura în care asigură, garantează şi dezvoltă prevederile constituţionale
în materia drepturilor fundamentale, cu alte cuvinte, în măsura în care nivelul lor de protecţie este cel puţin
la nivelul normelor constituţionale în domeniul drepturilor omului”[3].
În privinţa aplicării actelor obligatorii ale Uniunii Europene în cadrul controlului de constituţionalitate,
Curtea, în jurisprudenţa sa, a reţinut că „folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de
constituţionalitate ca normă interpusă celei de referinţă implică, în temeiul art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţia
României, o condiţionalitate cumulativă: pe de o parte, această normă să fie suficient de clară, precisă şi
neechivocă prin ea însăşi sau înţelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de
Justiţie a Uniunii Europene şi, pe de altă parte, norma trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de relevanţă
constituţională, astfel încât conţinutul său normativ să susţină posibila încălcare de către legea naţională a
Constituţiei – unica normă directă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate”[4].
Desigur că se poate pune problema raportului dintre dispoziţiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene şi cele ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. În acest sens, Curtea Constituţională a evidenţiat
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene[5], prin care această instanţă a statuat că, potrivit art. 52
alin. (3) din Cartă, în măsura în care aceasta conţine drepturi ce corespund celor garantate prin Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, înţelesul şi întinderea lor sunt aceleaşi ca
şi cele prevăzute de această convenţie. Potrivit explicaţiei aferente acestei dispoziţii, înţelesul şi întinderea
drepturilor garantate sunt stabilite nu numai prin textul Convenţiei, ci şi, în special, prin jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului. Art. 52 alin. (3) teza a doua din Cartă prevede că prima teză a aceluiaşi alineat
nu împiedică dreptul Uniunii să confere o protecţie mai largă. De altfel, Curtea Constituţională a mai reţinut că
aceste considerente, de principiu, sunt aplicabile în controlul de constituţionalitate în măsura în care asigură,
[2]

În acest sens, a se vedea Deciziile Curţii Constituţionale nr. 12/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 114 din 28 februarie 2013, nr. 967/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2012,
nr. 668/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2011 şi nr. 871/2010, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.
[3]

Decizia Curţii Constituţionale nr. 765/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 6 iulie 2011.

[4]

Decizia Curţii Constituţionale nr. 668 din 18 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8
iulie 2011.
[5]

Spre exemplu, Hotărârea din 22 decembrie 2010, pronunţată în cauza C‑279/09 – DEB Deutsche Energiehandels und
Beratungsgesellschaft mbH împotriva Bundesrepublik Deutschland, paragraful 35.
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garantează şi dezvoltă prevederile constituţionale în materia drepturilor fundamentale, cu alte cuvinte, în măsura
în care nivelul lor de protecţie este cel puţin la nivelul normelor constituţionale în domeniul drepturilor omului.
Dreptul internaţional convenţional ce reglementează drepturile omului cunoaşte, în economia Constituţiei
României, o consacrare aparte, în cadrul art. 11 şi a art. 20, aşa cum menţionam la începutul acestui studiu.
Art. 20 cuprinde reguli care privesc, de fapt, transpunerea în practică a dispoziţiilor constituţionale privind
drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor şi care trebuie interpretate prin coroborare cu
dispoziţiile art. 11 din Constituţie, ce consacră corelaţia dintre dreptul internaţional şi dreptul intern[6]. Astfel,
art. 20 din Constituţia României stabileşte două reguli referitoare la particularităţile raportului dintre dreptul
intern şi cel internaţional în materia drepturilor omului. Prima regulă priveşte interpretarea şi aplicarea normelor
constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, iar cea de‑a doua vizează legile interne, faţă
de care reglementările internaţionale în materia drepturilor omului au prioritate de aplicare.
Aceste două norme fundamentale – art. 11 şi art. 20 – reprezintă şi temeiul juridic pentru invocarea prevederilor
Convenţiei europene a drepturilor omului şi a protocoalelor sale adiţionale, în condiţiile în care această
Convenţie a fost ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, deci a fost integrată dreptului intern.
Aplicarea în plan naţional a prevederilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale este subliniată de Curtea Constituţională încă din 1994, printr‑o decizie în care a reţinut că,
dacă, atât timp cât România nu a fost membră a Consiliului Europei şi nu a aderat la Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, interpretarea convenţiei, prin deciziile de speţă ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
de la Strasbourg, nu a avut nicio relevanţă pentru legislaţia şi jurisprudenţa română, după intrarea României în
Consiliul Europei şi după aderarea la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, datele problemei s‑au schimbat
fundamental. La această schimbare obligă însăşi Constituţia României, care, în art. 20 alin. (1), precizează că
dispoziţiile sale, în materia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă
cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. Or,
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, începând cu data de 31 mai 1994, a devenit un atare tratat. Mai
mult, în alin. (2) al art. 20 din Constituţie se consacră principiul priorităţii normei de drept internaţional:
„Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale”. Astfel, stabilind obligativitatea
interpretării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în concordanţă cu tratatele internaţionale la care România
este parte, legiuitorul constituant a impus în mod implicit un nivel de protecţie constituţională a drepturilor
şi libertăţilor fundamentale cel puţin la nivelul celui prevăzut în actele internaţionale[7].
Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului au inspirat, la rândul lor, jurisprudenţa Curţii Constituţionale
a României încă de la adoptarea, în 1994, a legii de ratificare a Convenţiei, deci foarte aproape de data înfiinţării
Curţii, dacă avem în vedere că legea sa de organizare şi funcţionare (Legea nr. 47/1992) a fost adoptată de
Parlament în anul 1992. Putem afirma că, în prezent, încep să fie din ce în ce mai rare deciziile Curţii Constituţionale
în care să nu se facă trimitere la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, mai ales dacă se invocă
drept motive de neconstituţionalitate prevederile referitoare la calitatea legii, principiul neretroactivităţii
legii, principiul egalităţii în drepturi, accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare
sau prezumţia de nevinovăţie. Din 1994 şi până în prezent, putem număra peste 750[8] de decizii cu privire la
care Curtea Constituţională a făcut referiri directe sau indirecte prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a
Drepturilor Omului, această cifră reflectând nu doar conduita loială a Curţii faţă de normele art. 20 din Constituţie,
ci şi latura colaborării şi a dialogului judiciar între instanţa constituţională şi cea de contencios european al
drepturilor omului. Prin deciziile luate pe baza argumentelor izvorâte din reglementările internaţionale şi,
mai ales, din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, s‑a realizat o consolidare şi o extindere a

[6]

Potrivit art. 11 din Constituţie, cu denumirea marginală «Dreptul internaţional şi dreptul intern»: „(1) Statul român se
obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună‑credinţă obligaţiile ce‑i revin din tratatele la care este parte. (2) Tratatele ratificate
de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. (3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte
cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.”
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[7]

Decizia Curţii Constituţionale nr. 81/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 25 ianuarie 1995.

[8]
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prevederilor constituţionale de natură să elimine soluţiile judecătoreşti contradictorii în materia drepturilor
omului şi să ducă la constituirea unei practici judiciare unitare.
Un loc special în economia prevederilor art. 20 din Legea fundamentală îl ocupă Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, nominalizată distinct de pactele şi celelalte tratate la care România este parte. Adoptată la
10 decembrie 1948, prin Rezoluţia 217 A (III) în cadrul celei de‑a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei
Naţiunilor Unite şi semnată de România la 14 decembrie 1955, această Declaraţie are, în sine, un statut aparte,
deoarece nu este un tratat internaţional ce ar implica consecinţe juridice în cazul încălcării, fiind concepută
ca un „ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi naţiunile”. Declaraţia a fost primul document
internaţional politic care a proclamat în mod solemn drepturile şi libertăţile fundamentale ce trebuie garantate
oricărei fiinţe umane, iar, pentru România, reprezintă indiciul ataşamentului proclamat explicit faţă de valorile
universal valabile şi astfel recunoscute, precum şi începutul unei noi ere în domeniul protecţiei drepturilor omului.
De la înfiinţare şi până în prezent[9], în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a României a analizat peste
1.210 de sesizări în care a fost invocată nerespectarea unor dispoziţii din cuprinsul Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului[10].
Printre alte documente juridice internaţionale cu relevanţă majoră în materia drepturilor omului, menţionam,
la începutul lucrării, şi Convenţia privind statutul refugiaţilor (Geneva, 1951), completată cu Protocolul adiţional
din 1967, acte adoptate sub egida O.N.U., la care România a aderat în anul 1991. Acest act internaţional
a fost frecvent invocat în faţa Curţii Constituţionale, prin raportare la prevederile cuprinse în Ordonanţa
Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, abrogată în 2006 şi înlocuită cu Legea
nr. 122/2006 privind azilul în România. Din cele peste 150 de decizii pronunţate în această materie de Curtea
Constituţională, în care a fost invocată fie încălcarea unor prevederi din Convenţia privind statutul refugiaţilor,
fie jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curtea Constituţională a constatat, în două
cazuri, neconstituţionalitatea textelor legale criticate pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, stabilind că
dispoziţii din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000, referitoare la caracterul definitiv şi executoriu de drept al
hotărârii judecătoriei prin care este respinsă cererea pentru acordarea statutului de refugiat[11], sunt contrare
dreptului la apărare, sau că prevederi din Legea nr. 122/2006, referitoare la procedura depunerii plângerii
împotriva hotărârii judecătoreşti de soluţionare a cererii de azil, afectează, prin caracterul lacunar şi imprecis,
accesul liber la justiţie[12].
*
*
*
În epoca schimbărilor globale şi a preeminenţei dreptului, Constituţia unui stat şi controlul de constituţionalitate
nu se pot plasa în afara integrării internaţionale, dezideratul final constând în uniformizarea standardelor minime
de exigenţă a drepturilor fundamentale ale omului care să asigure, astfel, un nivel de trai şi de dezvoltare
decent la scară planetară. Globalizarea rămâne un fapt real, viu, în permanentă transformare şi care trebuie
să constituie o sursă de inspiraţie şi un imbold de adaptare şi implicare legislativă pentru fiecare stat‑actor al
scenei mondiale. Şi, cum spuneam la început, globalizarea nu poate funcţiona decât într‑un cadru normativizat,
având ca nucleu dur respectarea unor drepturi şi principii universal recunoscute, înscrise în actele juridice
internaţionale primare de drept public, care au devenit, în timp, instrumente de lucru, de referinţă ale Curţii
Constituţionale a României, în exercitarea atribuţiilor sale. Menirea unei curţi constituţionale nu este numai
de a veghea asupra respectării propriei Constituţii, dar şi de a contribui, prin mijloacele sale specifice şi în
limitele competenţelor sale legale, la armonizarea legislaţiei naţionale cu documentele internaţionale privind
drepturile fundamentale ale omului, ce au caracter de preeminenţă prin înseşi valorile universal protejate.
Desigur că procesul globalizării presupune împărtăşirea unui fond comun de valori, însă fenomenul globalizării
nu trebuie să afecteze dreptul suveran al statului de a‑şi proteja propria identitate constituţională naţională,

[9]

Mai 2018.

[10]
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[11]

Decizia nr. 176/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 iulie 2001.

[12]

Decizia nr. 604/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 25 iunie 2008.
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deoarece globalizarea nu înseamnă uniformizare, ci respectarea trăsăturilor intrinseci specifice fiecărei entităţi
statale şi fiecărui popor, ca expresie şi corolar al diversităţii şi libertăţii acestora.
În exercitarea controlului de constituţionalitate, Constituţia este unica normă directă de referinţă. Confruntată
cu invocarea unor norme de drept internaţional, Curtea Constituţională a stabilit, pe cale jurisprudenţială, un set
de criterii în funcţie de care se poate determina aplicabilitatea normei de drept european în cadrul controlului
de constituţionalitate, ca normă interpusă celei de referinţă (Constituţia României), şi anume: pe de o parte,
această normă să fie suficient de clară, precisă şi neechivocă prin ea însăşi sau înţelesul acesteia să fi fost stabilit
în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi, pe de altă parte, norma trebuie să
se circumscrie unui anumit nivel de relevanţă constituţională, astfel încât conţinutul său normativ să susţină
posibila încălcare de către legea naţională a Constituţiei. Demersul Curţii Constituţionale s‑a impus deoarece
aceasta nu poate fi legiuitor pozitiv şi nici nu are competenţa specifică instanţei judecătoreşti de drept comun
de a interpreta şi aplica dreptul european în cauzele aflate pe rolul său.
Această jurisprudenţă are în vedere, desigur, protejarea identităţii constituţionale naţionale, ca reprezentând
nucleul dur, intangibil al valorilor supreme ale statului român, înscrise în Actul său fundamental. De asemenea,
Curtea valorizează, în deciziile sale, marja de apreciere de care trebuie să beneficieze statul în implementarea
politicii sale legislative, cu respectarea normelor şi principiilor constituţionale.
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Cazul Litschauer şi procedeul
Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

Conf. univ. dr. Mihai Poalelungi
Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

Pe data de 13 noiembrie 2018, o cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului (în continuare, „Curtea
Europeană”) a pronunţat hotărârea Litschauer v. Moldova, prin care statul Republica Moldova a fost condamnat
pentru arestul aplicat unei persoane acuzate de comiterea infracţiunii de proxenetism. Atât hotărârea, cât şi
opinia disidentă la aceasta fac trimitere la o decizie a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, care a sugerat o
interpretare de Cod penal diferită de cea existentă în cea mai mare parte a jurisprudenţei tribunalelor naţionale.
În acest text, voi trece în revistă principalele considerente ale hotărârii Litschauer, contra‑argumentele
judecătorilor disidenţi, precum şi sugestiile de interpretare a Codului penal venite din partea Curţii
Constituţionale. Voi aborda inclusiv oportunitatea acestui procedeu al Curţii din Moldova. În fine, având în
vedere aceste circumstanţe favorabile demersului meu, voi schiţa doar ceea ce cred că reprezintă vicii ale
opiniei disidente din Litschauer.
I. Situaţia de fapt a cazului Litschauer v. Moldova
Reclamantul, director al unei companii înregistrate în Republica Moldova, angajase tinere modele care
prestau show‑uri erotice în faţa unei camere web, pentru clienţi din afara ţării, contra cost.
În anul 2015, reclamantul a fost arestat şi acuzat de proxenetism. Acesta a contestat măsura privativă de
libertate care i‑a fost aplicată, susţinând că detenţia sa nu se baza pe o suspiciune rezonabilă potrivit căreia acesta
ar fi comis o infracţiune. El a afirmat că nu putea fi acuzat de proxenetism, de vreme ce tinerele angajate nu erau
antrenate în acte de prostituţie. Potrivit acestuia, procurorul şi instanţa de judecată care a dispus arestarea sa
au interpretat în mod extensiv prevederile Codului penal privind infracţiunea de proxenetism, care sancţionează
„îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase de pe
urma practicării prostituţiei de către o altă persoană, dacă fapta nu întruneşte elementele traficului de fiinţe
umane”.[1] De asemenea, reclamantul a menţionat că în jurisprudenţa tribunalelor naţionale nu exista nimic
care să sugereze că activitatea erotică prin video‑chat este asimilată prostituţiei şi proxenetismului. Contestaţiile
reclamantului nu s‑au bucurat de succes. Din contră, peste câteva zile, prima instanţă de judecată i‑a prelungit
arestul preventiv, la solicitarea procurorului.
La sfârşitul anului 2016, o instanţă de judecată i‑a constatat vinovăţia, însă a dispus încetarea tuturor
procedurilor penale împotriva sa, în baza unei legi de amnistie. Pentru a‑i constata vinovăţia, instanţa de
judecată a solicitat o opinie de la Agenţia pentru protecţia moralităţii, prin care să i se confirme dacă actele
comise de către tinerele modele angajate de către reclamantul acuzat puteau fi calificate ca prostituţie şi dacă,
în consecinţă, activitatea acestuia putea fi calificată ca proxenetism. Această opinie a Agenţiei pentru protecţia
moralităţii a reprezentat un element‑cheie în condamnarea reclamantului, fiind utilizată ulterior în cazuri
similare. Opinia sublinia că acţiunile tinerelor modele angajate de către reclamant puteau fi considerate acte
de prostituţie, dat fiind faptul că clienţii acestora puteau obţine plăceri de ordin sexual ca urmare a activităţii
tinerelor, precum şi pentru că acestea erau plătite pentru activitatea lor. În opinia Agenţiei, reclamantul a
obţinut foloase din această activitate, faptă care putea fi considerată proxenetism.
Prostituţia constituie, în Republica Moldova, o contravenţie, pe care însă Codul contravenţional nu o defineşte.
[1]

Articolul 220 (1) din Codul penal al Republicii Moldova.

preeminenţa dreptului

7

În 2015, de exemplu, o judecătorie din Chişinău a achitat doi cetăţeni acuzaţi de proxenetism, având în
vedere desfăşurarea unei activităţi similare celei a reclamantului Litschauer. Această judecătorie a reţinut că
legislaţia penală nu oferă o definiţie pentru prostituţie. Deşi transmisia online a unor spectacole erotice le poate
furniza plăceri privitorilor, ea nu poate fi considerată „contact sexual”, pentru a face incident Codul penal. Un
element esenţial al contactului sexual îl reprezintă contactul fizic dintre două corpuri, fapt care nu are loc în
acest gen de activităţi. Totuşi, Curtea de Apel a anulat această hotărâre de achitare, condamnându‑i la câte
doi ani şi opt luni de închisoare. Ea s‑a bazat pe opinia Agenţiei pentru protecţia moralităţii, menţionată mai
sus. În 2016, Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova a menţinut condamnarea.
În 2016, după pronunţarea hotărârii Curţii Supreme, o altă judecătorie din Chişinău a pronunţat o hotărâre
de achitare în privinţa unui cetăţean acuzat de comiterea aceleiaşi infracţiuni, în aceleaşi circumstanţe. Curtea
de Apel Chişinău a anulat această hotărâre, considerând că cetăţeanul a comis infracţiunea de proxenetism. Ea
a încetat procedurile, în baza unei legi de amnistie.
Într‑o decizie de inadmisibilitate din 2018, Curtea Constituţională a Republicii Moldova a sugerat că, în
lipsa unui contact fizic, participarea la spectacolele de video‑chat erotic nu poate fi considerată prostituţie.
În cererea sa din faţa Curţii de la Strasbourg, reclamantul Litschauer s‑a plâns că detenţia sa nu a fost una
prevăzută de lege şi/sau bazată pe o suspiciune rezonabilă potrivit căreia acesta ar fi comis infracţiunea de
proxenetism. La data derulării afacerii sale, Codul penal nu conţinea prevederi exprese privind încadrarea
serviciilor de video‑chat erotic în noţiunea de „prostituţie”. Mai mult, acesta comisese fapta incriminată înainte
de a exista o jurisprudenţă constantă în acest sens.
II. Considerentele Curţii de la Strasbourg
În mod tradiţional, Curtea Europeană a trecut în revistă principiile generale a căror respectare fac ca o privare
de libertate să fie conformă cu articolul 5 din Convenţie. În primul rând, este esenţial ca condiţiile privării de
libertate în baza dreptului naţional să fie clar definite şi ca legea să fie previzibilă în aplicarea ei. Această exigenţă
este impusă de principiul legalităţii. Curtea Europeană a trebuit să verifice dacă actele imputate reclamantului
se încadrau în definiţia infracţiunii şi dacă aceasta era suficient de accesibilă şi de previzibilă.
După ce a analizat jurisprudenţa naţională referitoare la acest subiect, Curtea Europeană a conchis că
dezbaterea privind interpretarea noţiunii de prostituţie pare să continue în Republica Moldova, „având în vedere
intervenţia Curţii Constituţionale, care a exprimat o opinie diferită, în sensul în care, în lipsa unui contact fizic,
spectacolele de video‑chat erotic nu ar trebui considerate acte de prostituţie”.
Judecătorii de la Strasbourg au conchis că normele juridice relevante nu oferă indicii suficiente şi nu sunt
formulate cu gradul de precizie pretins de Convenţie, astfel încât să se realizeze exigenţa legalităţii, stabilită
de Convenţie. Nu se putea aştepta de la reclamant să prevadă, în mod rezonabil, chiar şi prin recurgerea la o
consultaţie juridică de specialitate, care vor fi consecinţele conduitei sale. Aşadar, detenţia sa a fost ilegală şi
a încălcat articolul 5 §1 din Convenţie.
III. Opinia disidentă a judecătorilor Spano şi Kjølbro
În opinia lor disidentă, judecătorul islandez şi danez au tratat problema existenţei unei suspiciuni rezonabile
de comitere a unei infracţiuni, în privinţa detenţiei reclamantului Litschauer. Potrivit acestora, suspiciunile
rezonabile privind comiterea unei infracţiuni manifestă deopotrivă un aspect factual şi un aspect juridic.
Cu privire la aspectul factual, „suspiciunea rezonabilă” presupune existenţa faptelor sau a informaţiilor care
ar convinge un observator obiectiv că persoana în discuţie a comis o infracţiune. De regulă, problemele din
această sferă apar la nivelul faptelor. Întrebarea este dacă arestul şi detenţia s‑au bazat pe suficiente elemente
obiective pentru a justifica o „suspiciune rezonabilă” că faptele în discuţie au avut loc în realitate. Potrivit
judecătorilor disidenţi, acest aspect nu a fost disputat în prezenta cauză. Părţile au recunoscut că reclamantul
administra o afacere cu spectacole de video‑chat erotic, contra plată.
Cu privire la aspectul juridic, judecătorii disidenţi au subliniat că existenţa unei „suspiciuni rezonabile” reclamă
ca faptele invocate să poată fi considerate ca reprezentând, în mod rezonabil, o conduită sancţionată de Codul
8
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penal. În cazul în care Curtea Europeană ajunge la concluzia că nu se poate considera că faptele invocate se
încadrează, în mod rezonabil, în domeniul de aplicare al infracţiunilor, ea va constata ilegalitatea detenţiei. Deşi
ţine în primul rând de autorităţile naţionale, în special de tribunale, să interpreteze şi să aplice dreptul naţional,
eşecul de a respecta dreptul naţional presupune, în baza articolului 5 §1, o încălcare a Convenţiei, iar Curtea
Europeană ar trebui să verifice dacă dreptul a fost respectat. De regulă, această Curte acceptă interpretarea
dreptului şi aplicarea sa de către tribunalele naţionale, atât timp cât acestea nu sunt arbitrare sau nerezonabile
în mod manifest.
Judecătorii disidenţi au considerat că: (1) lipsa unei definiţii, în dreptul intern, a noţiunii de „prostituţie”;
(2) faptul că reclamantul a comis fapta înainte să se fi consolidat o jurisprudenţă privind semnificaţia „prostituţiei”;
(3) dezbaterile privind semnificaţia „prostituţiei” la nivel naţional; şi (4) constatările Curţii Constituţionale sunt
insuficiente pentru a se ajunge la concluzia potrivit căreia reclamantul nu a fost deţinut în baza unei suspiciuni
rezonabile de a fi comis infracţiunea de proxenetism.
În opinia lor, lipsa de precedente relevante nu este decisivă pentru stabilirea existenţei unei suspiciuni
rezonabile şi a legalităţii detenţiei. Acolo unde tribunalele naţionale sunt chemate să interpreteze o prevedere
de drept penal pentru prima dată, o interpretare a câmpului de aplicare al infracţiunii conformă cu esenţa
acesteia trebuie considerată, de regulă, previzibilă. Chiar şi o nouă interpretare a câmpului de aplicare al unei
infracţiuni existente poate fi previzibilă în mod rezonabil în scopurile articolului 7, dacă aceasta este rezonabilă
în termenii drept naţional şi conformă cu esenţa infracţiunii. Ceea ce este decisiv este dacă autorităţile naţionale
puteau considera, în mod rezonabil, că actele comise de către reclamant constituiau proxenetism, dacă a
existat un grad rezonabil de previzibilitate că actele comise ar putea fi considerate ca încadrându‑se în sfera
infracţiunii de proxenetism, dacă interpretarea tribunalelor naţionale a fost conformă cu esenţa infracţiunii.
Judecătorii disidenţi au considerat că este interpretabil dacă prostituţia pretinde contactul fizic direct sau
dacă aceasta poate include şi obţinerea de plăceri sexuale ca urmare a prestaţiei modelului, prin intermediul
video‑chat‑ului erotic, contra plată. În opinia lor, nu existase nimic arbitrar sau nerezonabil în adoptarea
unei interpretări extensive de către tribunalele naţionale, în cazul reclamantului. O asemenea interpretare a
„prostituţiei” pare conformă cu esenţa infracţiunii, care urmăreşte protejarea persoanei, în special a femeilor,
de exploatarea sexuală şi economică. Aceştia au subliniat că interpretarea unor instanţe de drept comun din
Republica Moldova a fost conformă cu opinia Agenţiei de stat pentru protecţia moralităţii, potrivit căreia
acţiunile modelelor femei angajate de către reclamant puteau fi considerate acte de prostituţie, având în
vedere că clienţii puteau obţine plăceri sexuale ca rezultat al prestaţiei modelelor şi pentru că modelele erau
plătite pentru acele acte.
Aşadar, judecătorii disidenţi au considerat că reclamantul fusese deţinut în conformitate cu legea, în baza
unei suspiciuni rezonabile că acesta ar fi comis o infracţiune, şi că nu a existat nimic arbitrar sau nerezonabil
în interpretarea dreptului naţional de către tribunalele naţionale.
IV. Decizia nr. 36 din 19 aprilie 2018 a Curţii Constituţionale din Republica Moldova
În martie 2018, Curtea Constituţională a Republicii Moldova a fost sesizată, pe calea a două excepţii de
neconstituţionalitate, cu privire la, inter alia, neconstituţionalitatea articolului 220 din Codul penal, care
incriminează proxenetismul, de către câţiva cetăţeni care ar fi prestat servicii sexuale în regim online pentru
utilizatorii unor site‑uri, contra plată. Potrivit acestora, termenul de „prostituţie” din acest articol de Cod penal
nu este definit în legislaţie. Mai mult, nici practica judiciară nu oferă o interpretare uniformă a termenului de
„prostituţie”. Ei au invocat încălcarea articolelor 22 şi 23 din Constituţie, care garantează neretroactivitatea
legii penale şi, respectiv, dreptul fiecărui om de a‑şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle.
Curtea Constituţională a confirmat lipsa unei definiţii legale a termenului de „prostituţie”, precum şi caracterul
neuniform al practicii judiciare de drept comun. În paragraful 32 din decizie, ea a observat că „unele instanţe
judecătoreşti au apreciat că în cazul prestării serviciilor sexuale online [adică conversaţia online dintre un
client şi un model de video‑chat, cu transmitere (aproape) instantanee a imaginilor video care conţin fie
reprezentarea modelului de video‑chat angajat în activităţi sexuale explicite, fie reprezentarea unei părţi intime
a corpului modelului de video‑chat, în scopul excitării sexuale a clientului şi al obţinerii unei recompense de
preeminenţa dreptului
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către modelul de video‑chat] răspunderea poate fi aplicată în baza articolului 90 din Codul contravenţional,
normă care sancţionează, între altele, difuzarea produselor pornografice (în acest sens, a se vedea: sentinţa
Judecătoriei sectorului Centru, mun. Chişinău, din 3 august 2015, în dosarul nr. 1‑279/15; sentinţa Judecătoriei
sectorului Ciocana, mun. Chişinău, din 14 iulie 2016, în dosarul nr. 1‑449/15; sentinţa Judecătoriei sectorului
Ciocana, mun. Chişinău, din 14 iulie 2016, în dosarul nr. 1‑138/2016). Dimpotrivă, alte instanţe judecătoreşti,
care s‑au bazat pe o interpretare oferită de către Agenţia de stat pentru protecţia moralităţii, au considerat
că prestarea de servicii sexuale online reprezintă „prostituţie”, în sensul articolului 220 din Codul penal, şi nu
pornografie (a se vedea: decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 21 iunie 2016, în dosarul
nr. 1ra‑805/2016; decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 7 iunie 2017, în dosarul nr. 1a‑721/2017;
decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 12 decembrie 2017, în dosarul nr. 1a‑768/17; decizia
Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 13 februarie 2018, în dosarul nr. 1a‑2003/17 etc.)”.
Curtea Constituţională a reţinut că, potrivit Codului de procedură penală, interpretarea şi aplicarea neunitară
a legii penale şi de procedură penală poate fi corectată prin intermediul procedurii recursului în interesul
legii. Recursul în interesul legii se judecă, în condiţiile articolelor 4651‑4654 din Codul de procedură penală, de către
Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie. Prin urmare, Curtea Supremă de Justiţie este instanţa judecătorească
supremă care asigură aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti.
Acest rol esenţial al instanţelor supreme de remediere a contradicţiilor dintre soluţiile judiciare din cauze
similare este confirmat şi de către Curtea Europeană în jurisprudenţa sa (a se vedea, de exemplu, Ştefan şi
Ştef v. România, 27 ianuarie 2009, § 33; Parohia Greco‑Catolică Lupeni şi alţii v. România [MC], 29 noiembrie
2016, § 123).
Curtea Constituţională a subliniat că, de vreme ce există remedii de ordin legal la care se poate apela în
vederea unificării practicii judiciare de către Curtea Supremă de Justiţie şi pentru a se asigura claritatea şi
previzibilitatea normelor legale contestate, ea nu va interveni. Ea şi‑a rezervat, totuşi, posibilitatea de a interveni,
în sensul exercitării controlului de constituţionalitate, în eventualitatea în care interpretarea oferită de către
Curtea Supremă de Justiţie (ca urmare a judecării unui recurs în interesul legii) ar putea ridica probleme de
constituţionalitate.
Procedeul despre care am vorbit la început constă în sugestia Curţii Constituţionale despre cum ar trebui
interpretat acest articol de Cod penal. Deşi atipic pentru o decizie de inadmisibilitate, acesta a avut în vedere
rolul constituţional al Curţii Supreme de Justiţie de unificare a practicii judiciare şi a fost motivat de posibilitatea
ca persoanele acuzate să fie condamnate până la judecarea unui recurs în interesul legii de către Curtea Supremă
de Justiţie. Aşadar, acest procedeu a urmărit garantarea efectivă a drepturilor persoanelor, anticipând soluţia
Curţii Constituţionale în cazul în care Curtea Supremă ar considera, în analiza sa dintr‑un posibil recurs în interesul
legii, că prostituţia nu presupune, în mod obligatoriu, un contact fizic. În opinia Curţii Constituţionale, prostituţia
presupune, în mod obligatoriu, un contact fizic, ea fiind diferită de serviciile sexuale prestate online. Cele două
noţiuni au un câmp de aplicare diferit, iar această concluzie asigură, de exemplu, coerenţa dintre legislaţia
naţională şi Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului referitor la vânzarea de copii,
prostituţia şi pornografia infantilă, precum şi cu Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
Uniunii Europene din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării
sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile.[2]
V. Opinia disidentă din Litschauer şi jurisprudenţa recentă a Curţii Europene
Cei doi judecători disidenţi şi‑au încheiat critica la adresa hotărârii Curţii cu două argumente pe care le consider
contestabile. În primul rând, ei afirmă că extinderea câmpului de aplicare al „prostituţiei” pare conformă cu
esenţa infracţiunii de „proxenetism”, care urmăreşte protejarea persoanei, în special a femeilor, de exploatarea
sexuală şi economică. În al doilea rând, aceştia se lasă corupţi de faptul că interpretarea unor instanţe de drept
comun de la nivel naţional s‑a bazat şi a fost conformă cu opinia Agenţiei de stat pentru protecţia moralităţii.
[2]

Republica Moldova are obligaţia armonizării legislaţiei sale cu cadrul normativ al Uniunii Europene, în baza Acordului de
asociere cu Uniunea Europeană.
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Începând cu primul aspect de bază al opiniei disidente, cred că cei doi judecători au tratat cu prea multă
lejeritate o problemă demnă de sferele înalte ale filosofiei dreptului. „Oare este suficientă imoralitatea unei
conduite pentru a justifica pedepsirea ei prin lege? Este permis, din punct de vedere moral, să implementezi
moralitatea de maniera aceasta? Ar trebui ca imoralitatea de acest tip să constituie o infracţiune?”. Sunt întrebări
pe care şi le‑a pus şi la care a răspuns, la timpul său, H.L.A. Hart, într‑o polemică cu lordul Devlin.[3] Totuşi, nu
cred că Strasbourgul trebuie să ajungă atât de departe cu interpretările în materie de infracţiuni incriminate în
legislaţia penală a statelor. Acest gen de interpretări se bazează pe propriile convingeri morale ale judecătorilor,
nu pe o moralitate europeană pozitivă, pe un consens european format în materie de interpretare a noţiunii
de „prostituţie”.
Continuând cu cel de‑al doilea aspect de bază al opiniei disidente, trebuie să aduc în discuţie o cauză
recentă din jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg: Dmitriyevskiy v. Rusia, din 3 octombrie 2017. În această
cauză, un redactor de ziar a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru publicarea unor
articole semnate de separatişti ceceni. În primul articol, autorul îi îndemna pe ceceni să aleagă pacea şi să
scape de Preşedinte, votând împotriva acestuia la alegerile prezidenţiale. În cel de‑al doilea articol, autorul
susţinea că poporul cecen era supus unui genocid continuu orchestrat de Kremlin. Reclamantul a fost acuzat,
în baza articolului 282 §2 din Codul penal, de incitare la ură sau vrajbă şi de ofensă la adresa demnităţii umane
şi a fost condamnat după ce un expert în limbaj desemnat de către instanţa de judecată a conchis, inter alia,
că autorii articolelor au urmărit să incite la dezbinarea rasială, etnică sau socială, asociată cu violenţa şi cu
folosirea metodelor teroriste.
Cu privire la abordarea tribunalelor naţionale privind cazul reclamantului, Curtea Europeană a reţinut că
hotărârile acestora au fost profund deficitare. În primul rând, constatarea juridică crucială privind prezenţa,
în articolele imputate, a elementelor de „discurs al urii” a fost făcută de un expert în limbaj, nu de către
tribunale. Această situaţie era inacceptabilă, de vreme ce toate chestiunile juridice trebuiau soluţionate exclusiv
de către tribunale. În al doilea rând, nu exista nimic în hotărârile tribunalelor naţionale care să denote vreo
încercare de a stabili dacă afirmaţiile imputate puteau fi dăunătoare pentru securitatea naţională, integritatea
teritorială sau siguranţa publică, sau pentru ordinea publică. Autorităţile naţionale au eşuat, astfel, în a‑şi
fundamenta hotărârea pe o evaluare acceptabilă a tuturor factorilor relevanţi şi să ofere motive „relevante şi
suficiente” pentru condamnarea reclamantului.
Pot fi trase câteva paralele elocvente între cazul Litschauer şi cazul Dmitriyevskiy. În ambele cazuri au existat
„Ministere ale Adevărului”: Agenţia pentru protecţia moralităţii şi, respectiv, un expert în limbaj. În ambele
cazuri, tribunalele naţionale nu au soluţionat în mod exclusiv toate chestiunile juridice. Acest din urmă detaliu
ar fi meritat mai multă atenţie din partea celor doi distinşi judecători disidenţi.
În fine, sper să dezvolt această temă într‑un articol viitor. Prin acest text, am încercat să prezint procedeul
la care a recurs Curtea Constituţională, motivată fiind de principiul efectivităţii, într‑o problemă care nu ţine,
deocamdată, de competenţa sa. Dacă acest procedeu a fost unul elegant sau nu, rămâne să o spună cititorii.

[3]

H. L. A. Hart, Law, Liberty and Morality, Oxford/New York: Oxford University Press, 1963, p. ix.
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Rezumat
Acest studiu îşi propune o prezentare şi o analiză succintă a evoluţiei sistemelor electorale din Ţările
Române/România începând cu anii 1830, până în 1989. Suntem pe deplini conştienţi de dificultatea
prezentării într‑un scurt studiu a acestei teme complexe; totuşi, obiectivul nostru principal nu
constă doar în a explica succint modificările sistemului electoral până în 1989, ci şi de a identifica
motivaţiile, cauzele şi consecinţele acestor schimbări, urmărind îndeaproape contextul istoric.

Începuturile unei organizări politice moderne sunt legate în Principatele Române de Regulamentele Organice
(din 1831‑1832), care au instituit – este adevărat, încă într‑o formă incipientă – distincţia dintre puterea
executivă şi cea legislativă, precum şi a puterii judecătoreşti în raport cu primele două. Având în vedere această
separaţie, Regulamentele Organice[2] cuprindeau prevederi speciale cu privire la felul în care urmau să fie aleşi
atât domnul de către Obşteasca Adunare Extraordinară[3], cât şi despre Obicinuita Obştească Adunare a fiecăruia
dintre principate. Ultima era formată din 43 de membri în Ţara Românească şi 35 de membri în Moldova, aleşi,
în principiu, pentru mandate de câte cinci ani. Toţi cei aleşi trebuiau să fie „boierii fii de boieri” şi să fi împlinit
30 de ani, în timp ce alegătorii trebuiau şi ei să fi împlinit 25 de ani[4]. Corpul electoral era restrâns – în 1832
au participat la alegeri în Ţara Românească doar circa 500 de alegători la o populaţie de circa 1,5 milioane
locuitori, iar în Moldova doar circa 400 de alegători la o populaţie de circa 800.000 de locuitori[5].
Convenţia de la Paris din 7/19 august 1858[6] a stabilit egalitatea politico‑juridică a tuturor locuitorilor
Principatelor, desfiinţând practic privilegiile şi marcând astfel un moment important în trecerea la o organizare
politică modernă. Anexa Convenţiei de la Paris, privind dispoziţii electorale, preciza că adunările elective urmau
să fie compuse din membri de drept (cei doi mitropoliţi şi episcopii diocezani) şi din membri aleşi. Se trecea la
sistemul cenzitar, respectiv dreptul de a alege îl aveau toţi cetăţenii moldoveni şi munteni de peste 25 de ani,
care aveau un venit funciar anual de cel puţin 1.000 de galbeni sau un capital funciar, industrial sau comercial
de cel puţin 6.000 de galbeni. În continuare, alegătorii erau separaţi – în funcţie de avere – în alegători primari şi
alegători direcţi. Scrutinul era secret. Candidaţii trebuiau să aibă cel puţin 30 de ani şi venituri de cel puţin 400
de galbeni anual. Comparativ cu sistemul de alegeri folosit pentru Adunările ad‑hoc, cel stabilit prin Convenţia
* Ambasador al României acreditat în Republica Moldova în perioada 1993‑1996.
În ceea ce priveşte perioada 1831‑1914, textul de faţă include şi unele idei şi paragrafe dintr‑un studiu publicat anterior
(Marian Enache, Începuturile sistemului electoral modern din România, în Drepturile Omului, an XXII, nr. 2, 2012, p. 28‑34).
[1]

[2]

Trimiterile sunt la ediţia Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei: textele puse în aplicare la 1 iulie 1831 în Valahia
şi la 1 ianuarie 1832 în Moldova, vol. 1 (ediţie apărută sub egida Bibliotecii Institutului de Ştiinţe Administrative), Bucuresti, 1944.
[3]

Domnul trebuia teoretic să fie ales pe viaţă de către o Obştească Adunare Extraordinară, alcătuită în Ţara Românească
din 190 de membri, iar în Moldova din 132 membri.
[4]

Regulamentul Organic al Valahiei, art. 45‑46; Regulamentul Organic al Moldovei, art. 48‑49.

[5]

Enciclopedia României, vol. I, Bucureşti, 1938, p. 247 (capitol de Ion C. Filitti).

[6]

Cristian Ionescu, Dezvoltarea constituţională a României. Acte şi documente, 1741‑1991, ediţie adăugită şi revizuită,
Bucureşti, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 2000, p. 313‑318.
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de la Paris era mai restrictiv, excluzând reprezentarea politică a ţărănimii şi a unei părţi mari din orăşenime şi
reducând corpul electoral la câteva mii de persoane[7].
Modificarea sistemului electoral a fost intens dezbătută în perioada 1859‑1861 şi a revenit în actualitate
în 1864, în contextul conflictului dintre domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi Adunare cu privire la reforma
agrară. După dizolvarea Adunării şi lovitura de stat din 2/14 mai 1866, problema schimbării sistemului electoral
a fost conexată trecerii la un legislativ bicameral prin Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris, propus de
domnitor şi acceptat de marile puteri la sfârşitul lui iunie 1864. Statutul introducea sistemul bicameral, alăturând
Adunării un Senat numit, având rolul de corp ponderator. Noua lege electorală, aprobată prin plebiscit, reducea
drastic censul, ceea ce practic a condus la extinderea corpului electoral de la câteva mii de oameni la circa
570.000 de alegători, adică majoritatea bărbaţilor de peste 25 de ani din Principatele Unite. Pe de altă parte,
alegătorii erau împărţiţi în continuare în alegători primari şi alegători direcţi.
După cum bine ştim, abdicarea lui Cuza, în contextul loviturii de stat din 11/23 februarie 1866, a adus pe
tronul Principatelor Unite pe Carol I de Hohenzollern‑Sigmaringen. Anul 1866 a însemnat şi adoptarea unei
noi Constituţii şi a unei noi legi electorale de către o Adunare Constituantă aleasă în aprilie 1866, potrivit legii
electorale din 1864, care avea o majoritate conservatoare şi o minoritate formată din liberalii radicali.
Constituţia din 1866 a statuat printre altele un Parlament bicameral, format din Senat şi Adunarea Deputaţilor,
ambele alese potrivit unei legi electorale anexate Constituţiei. Această lege electorală menţiona faptul că alegătorii
trebuiau să fie cetăţeni români din naştere sau împământeniţi, să aibă 21 de ani împliniţi (şi nu 25 ca anterior),
să nu fie supuşi vreunei alte puteri, să nu fie condamnaţi sau declaraţi faliţi, şi să îndeplinească condiţiile de
cens prevăzute de lege. Legea păstra astfel principiul votului cenzitar, dar conţinea şi un set semnificativ de
modificări faţă de legislaţia anterioară cu scopul de a asigura supremaţia politică a marilor proprietari funciari,
în conjuncţie cu o anume reprezentare a populaţiei urbane. Astfel, pentru Senat, alegătorii erau împărţiţi în
două colegii. Senatorilor aleşi li se adăugau apoi câte un senator ales de profesorii Universităţilor din Iaşi şi
Bucureşti, precum şi moştenitorul tronului (dacă împlinise 18 ani, dar cu drept de vot deliberativ de la 25 de ani),
mitropoliţii şi episcopii eparhioţi ca senatori de drept. Pentru Adunarea Deputaţilor, alegătorii erau împărţiţi
în patru colegii, în funcţie de venit/impozit. În timp ce alegătorii tuturor celorlalte colegii alegeau direct, egal
şi secret, la colegiul IV alegerile erau indirecte, în sensul că 50 de alegători desemnau un delegat care apoi se
ducea în reşedinţa de judeţ unde împreună cu ceilalţi delegaţi – şi sub supravegherea autorităţilor – alegea
un deputat.
În raport cu legea lui Cuza din 1864, sistemul electoral instituit în 1866 reprezenta un pas înapoi. Censul
era mai ridicat decât în Anglia aceleiaşi epoci[8], iar împărţirea pe colegii era astfel concepută, încât Senatul
era emanaţia exclusivă a unui număr de câteva mii de alegători (mai puţin de 7.000 în 1883), iar în Adunarea
Deputaţilor alegătorii direcţi de la colegiile I, II şi III erau în jur de 20.000 (în 1883 au fost 3.388 alegători la
colegiul I, 4.814 la colegiul II şi 15.382 la colegiul III), în timp ce mult mai numeroşii alegători de la colegiul IV
(626.906 în 1883) desemnau indirect doar 30 din cei 148 de deputaţi[9].
Acest sistem a fost modificat în 1884 în contextul unei mai largi revizuiri constituţionale, după ce în 1879
Parlamentul acceptase schimbarea art. 7 din Constituţie (se elimina criteriul religios ca precondiţie pentru
statutul de cetăţean, ceea ce schimba şi condiţiile de eligibilitate) şi în 1881 România devenise Regat. Legea
electorală din 1884[10], care, cu unele minime modificări, a rămas în vigoare până la Primul Război Mondial,
păstra aproape la fel cele două colegii care urmau să aleagă Senatul, dar reducea numărul colegiilor pentru
alegerea Camerei Deputaţilor de la patru la trei şi proceda la schimbări notabile în compunerea lor. Colegiul III
era format din toţi cetăţenii care plăteau o dare cât de mică şi nu erau cuprinşi în celelalte colegii. Alegătorii de
la colegiul III era fie direcţi, fie indirecţi, ultimii alegând în sate câte un delegat la 50 de alegători. Potrivit analizei
lui Leonida Colescu, în 1911 dintr‑o populaţie totală de 7,2 milioane locuitori (dintre care peste 1,6 milioane
[7]

Paraschiva Câncea, Mircea Iosa, Apostol Stan (coord.), Istoria Parlamentului şi a vieţii parlamentare din România pînă la
1918, Bucureşti, Editura Academiei, 1983, p. 90‑93 (capitol de Valeriu Stan).
[8]

Mattei Dogan, Analiza statistică a „democraţiei parlamentare” din România, Bucureşti, Editura Partidului Social Democrat,
1946, p. 9.
[9]

Keith Hitchins, România, 1866‑1947, Bucureşti, Humanitas, 1996, p. 37.

[10]

O bună prezentare sintetică în Enciclopedia României, vol. I, p. 236 (capitol de George Alexianu).
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bărbaţi majori), doar 101.339 persoane aveau calitatea de alegători direcţi pentru Camera Deputaţilor şi doar
24.921 aveau dreptul de a vota pentru Senat; în felul acesta aproape 94% din populaţia adultă masculină (şi
totalitatea populaţiei feminine) era exclusă de la votul direct pentru Camera Deputaţilor, iar pentru Senat
această rată de excludere ajungea la circa 98,5%[11].
Evident, acest sistem era greu de apărat pe termen lung, pe de o parte datorită presiunii categoriilor excluse
de a câştiga dreptul de reprezentare politică, pe de altă parte datorită evoluţiei generale a lumii moderne spre
extinderea dreptului de vot. De exemplu, votul universal masculin, egal şi secret, a fost instituit în Bulgaria
încă de la constituirea statului (1879), în Serbia din 1888, iar în partea austriacă a Austro‑Ungariei din 1907.
În 1917, în timpul retragerii din Moldova, dar şi în contextul izbucnirii revoluţiei în Rusia, a devenit clar că
trupele aflate pe front, formate covârşitor din ţărani, aveau nevoie de garanţii asupra faptului că în România
de după război soarta lor avea să fie mai bună prin reforme promovate de factorii politici şi că nu era nevoie
de tulburări sau de o mişcare revoluţionară. Aceste garanţii au fost date de regele Ferdinand şi prim‑ministrul
Ion I.C. Brătianu prin revizuirea Constituţiei, vizând lărgirea dreptului de expropriere şi introducerea dreptului
de vot universal pentru bărbaţii de peste 21 de ani.
La 3/16 noiembrie 1918 un decret‑lege[12] instituia votul universal masculin, direct, egal şi secret, precum
şi principiul reprezentării proporţionale a voinţei electoratului, astfel încât să fie ales un deputat la 30.000 de
locuitori şi un senator la 70.000 de locuitori. Pentru Senat, se păstra instituţia senatorilor de drept, exact în
forma în care fusese înainte de război. Alte noutăţi ale decretului‑lege din 1918 erau decretarea votului ca
obligatoriu, crearea birourilor electorale judeţene, precum şi faptul că alegătorii primeau dreptul de a selecta
pe candidaţii pe care doreau să‑i voteze din cadrul listelor supuse alegerii. Acest sistem, denumit în epocă
vot „cu panaşaj”, însemna din punct de vedere practic că alegătorii puteau fie alege o listă întreagă, tăind pe
buletinele de vot toate celelalte liste, fie alege candidaţi de pe diverse liste.
Datorită faptului că acest decret a fost emis înainte de unirea cu statul român a teritoriilor româneşti ce
aparţinuseră de Austro‑Ungaria, el a fost aplicat numai în Vechiul Regat şi în Basarabia. Pentru Transilvania
(incluzând Banatul, Crişana şi Maramureşul) şi Bucovina au fost emise la 24 august 1919 decrete‑lege diferite,
care au ţinut cont de preferinţele elitelor politice din teritoriile respective. În linii mari, în aceste teritorii
se instituia un sistem al votului majoritar, care lăsa deschisă posibilitatea ca alegerile să nu mai aibă loc în
circumscripţiile în care exista un singur candidat[13]; sisteme diferite erau instituite în oraşele mari, care, prin
numărul locuitorilor, aveau de ales doi sau trei deputaţi (Arad, Oradea, Cluj şi Timişoara, respectiv, Cernăuţi),
pentru care se organiza câte o singură circumscripţie pentru Camera Deputaţilor, iar deputaţii erau desemnaţi
potrivit sistemului proporţional[14].
Rezultatul a fost un sistem electoral mixt – proporţional pe liste în Vechiul Regat şi Basarabia, majoritar
uninominal în Transilvania şi Bucovina (exceptând cele cinci oraşe menţionate anterior), sistem care a rămas
esenţialmente în vigoare până în 1926.
Alegerile din 1919[15] – desfăşurate în condiţiile unei relative neutralităţi a guvernului condus de generalul
Arthur Văitoianu – au prilejuit afirmarea unui număr considerabil de forţe politice noi (îndeosebi Partidul
Ţărănesc şi partidele românilor din teritoriile reunite cu România în 1918), care „ameninţau” poziţiile vechilor
elite „regăţene”. În aceste condiţii, regele Ferdinand a tolerat doar câteva luni un guvern de coaliţie al „Blocului
Parlamentar”, după care a forţat demisia prim‑ministrului Alexandru Vaida‑Voevod şi a impus un guvern condus
de popularul general Alexandru Averescu, care a reinstituit sistemul deja patentat înainte de Primul Război
Mondial, potrivit căruia, odată cu numirea noului guvern, regele dizolva Parlamentul[16], iar noul guvern, folosind
masiv administraţia, câştiga o majoritate clară în alegeri. În 1920 norma de reprezentare a fost mărită de la
[11]

Leonida Colescu, Statistica electorală. Alegerile generale pentru Corpurile legiuitoare în 1907 şi 1911 cu un studiu analitic,
Bucureşti, Stabiliment Grafic, Albert Baer, 1913, tabelul nr. 1, p. 7.
[12]

Enciclopedia României, vol. I, p. 237 (capitol de George Alexianu).

[13]

Marcel Ivan, Evoluţia partidelor noastre politice în cifre şi grafice, 1919‑1932, Sibiu, p. 6.

[14]

Cristian Preda, România postcomunistă şi România interbelică, Bucureşti, Meridiane, 2002, p. 73, 76.

[15]

Pentru sistemul electoral şi alegerile din 1919, a se vedea studiul recent semnat de Alexandru Radu, Alegerile parlamentare
din 1919. Un sistem electoral particular, în Revista Română de Studii Electorale, vol. VI, nr. 1, 2018, p. 125‑138.
[16]
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30.000 la 50.000 de locuitori pentru Camera Deputaţilor şi de la 70.000 la 100.000 de locuitori la Senat, iar
partidele regăţene (îndeosebi Partidul Poporului condus de generalul Averescu şi Partidul Naţional Liberal –
PNL) au început să pătrundă şi în noile provincii. De altfel, în 1922, PNL a fost prima formaţiune politică care
avea filiale locale în întreaga ţară[17].
În elaborarea Constituţiei din 1923, liberalii au căutat să aducă deja unele corective menite să limiteze
posibilitatea ca votul popular să conducă la schimbări politice majore. Astfel, Constituţia lărgea sensibil numărul
senatorilor de drept, pe lângă principele moştenitor, mitropoliţii şi episcopii ortodocşi, adăugându‑se ierarhii
bisericii greco‑catolice, şefii cultelor legal recunoscute (unul pentru fiecare confesiune), preşedintele Academiei
Române, foştii preşedinţi ai Consiliului de Miniştri (dacă deţinuseră această funcţie cel puţin patru ani), foştii
miniştri (dacă avuseră această funcţie cel puţin şase ani), foştii preşedinţi ai Camerei Deputaţilor şi Senatului
(dacă exercitaseră această funcţie cel puţin opt sesiuni ordinare), foştii senatori sau deputaţi aleşi de cel
puţin zece ori, foştii prim‑preşedinţi ai Curţii de Casaţie şi Justiţie care deţinuseră acest post cel puţin cinci
ani, foştii preşedinţi ai Adunărilor Naţionale de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia care proclamaseră Unirea,
precum şi generalii în rezervă sau în retragere care comandaseră armata în război cel puţin trei luni sau în timp
de pace cel puţin patru ani. Alături de aceasta, se multiplica numărul senatorilor aleşi în colegii speciale, a
acelora reprezentând universităţile, adăugându‑li‑se reprezentanţi ai consiliilor comunale şi judeţene, precum
şi reprezentanţi ai camerelor de industrie, muncă, comerţ şi agricultură[18]. Totodată, prefigurând şi intenţia
liberalilor de a modifica ansamblul sistemului electoral, în redactarea Constituţiei din 1923 expresia „reprezentare
proporţională” a fost înlocuită cu mult mai vaga garanţie a reprezentării minorităţii[19]. Totuşi, minorităţile etnice,
inclusiv cea evreiască[20] au fost reprezentate în Parlamentul României interbelice.
Legea electorală din 1926[21] concretiza principiile statuate prin Constituţia din 1923 cu privire la compunerea
Senatului, dar şi mai ample erau modificările în ceea ce priveşte alegerea Camerei Deputaţilor. Referitor la
aceasta, se extindea la nivel naţional sistemul proporţional pe listă care funcţionase din 1919 în Vechiul Regat
şi Basarabia, dar se elimina panaşajul (ceea ce a îngăduit şi trecerea de la votarea prin ştersături la cea prin
ştampilarea listei alese) şi se introduceau pragul de 2% şi mai ales sistemul primei majoritare. Sistemul primei
majoritare, inspirat din legea electorală italiană din 1923 (adoptată imediat după instaurarea regimului fascist
al lui Mussolini)[22], era menit să asigure o majoritate confortabilă partidului care câştiga alegerile cu peste
40% din voturi, şi, implicit, posibilitatea ca guvernul astfel rezultat să treacă prin Parlament fără mari greutăţi
aproape orice lege dorea.
Legea electorală din 1926 a fost criticată, atât din perspectivă politică (dinspre stânga pentru că era insuficient
de democratică şi dinspre dreapta pentru că ar fi fost prea democratică), cât şi din punct de vedere al respectării
principiilor juridice şi a constituţionalităţii. George Alexianu observa faptul că, deşi Constituţia declara că
votul este egal, în fapt, legea electorală „prin modul cum repartizează mandatele, reuşeşte să stabilească
un principiu exact contrariu, să consacre neegalitatea votului”[23]; la acest rezultat contribuiau atât sistemul
primei majoritare, cât şi faptul că, spre deosebire de legile electorale anterioare, legea din 1926 se ferea să
stabilească vreo proporţionalitate între numărul de mandate şi populaţia diverselor circumscripţii electorale,
preferând să stabilească arbitrar numărul de mandate atribuite fiecărei circumscripţii. Un alt element care
contribuia la neegalitatea votului era posibilitatea votului multiplu la alegerea Senatului, în cazul în care un
alegător era îndreptăţit să voteze atât în colegiul de vot universal, cât şi în colegiul universităţilor, în cel al
camerelor profesionale sau în cel al consiliilor locale şi judeţene. În fine, dar nu în cele din urmă, legea electorală
[17]

Armin Heinen, Legiunea «Arhanghelul Mihail». Mişcare socială şi organizaţie politică. O contribuţie la problema fascismului
internaţional, ediţia a II‑a, Bucureşti, Humanitas, 2006, p. 101.
[18]

Enciclopedia de istorie a României, vol. I, ediţia a III‑a, Bucureşti, Meronia, 2002, p. 56 (capitol de Valeriu Stan).

[19]

Enciclopedia României, vol. I, p. 239 (capitol de George Alexianu).

[20]

Activitatea reprezentanţilor comunităţii evreieşti în Senat şi Adunarea Deputaţilor este descrisă în lucrarea Parlamentari
evrei în forul legislativ al României (1919‑1940). Documente (extrase), Editura Hasefer, Bucureşti, 1998.
[21]

O bună prezentare sintetică în Enciclopedia României, vol. I, p. 237‑244 (capitol de George Alexianu). A se vedea şi analiza
lui C. Preda, România postcomunistă şi România interbelică, op. cit., p. 81‑91.
[22]

M. Dogan, op. cit., p. 14‑25.

[23]

Enciclopedia României, vol. I, p. 244 (capitol de George Alexianu).
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stabilea că senatorii şi deputaţii sunt aleşii grupărilor politice, şi că, atunci când un parlamentar trecea la o
altă grupare politică, el îşi pierdea mandatul, care revenea supleantului de pe listă. Mai mult, legea bloca
practic posibilitatea ca vreun cetăţean să candideze (şi să fie ales) fără înregimentarea într‑un partid politic,
ceea ce, potrivit aceluiaşi George Alexianu, contravenea Constituţiei, care „nu cunoaşte nici un organ care să
se interpună între cetăţeni şi naţiune şi care singur să aibă dreptul să vorbească în numele acestora şi nimic
să nu se poată face fără prezenţa lui”[24].
În pofida unor aspecte de neconstituţionalitate, ca şi a mai multor tentative de reformă, dintre care cea
mai importantă a fost promovată de deputatul naţional‑ţărănist Eduard Mirto, în martie 1932[25], împreună
cu un grup de 58 deputaţi aparţinând atât majorităţii cât şi partidelor de opoziţie[26], legea electorală din
1926 a rămas în vigoare până în 1938, reglementând şapte runde de alegeri parlamentare (1926, 1927, 1928,
1931, 1932, 1933 şi 1937). Opiniile referitoare la impactul sistemului electoral stabilit prin această lege asupra
funcţionării democraţiei parlamentare din România interbelică sunt împărţite. Desigur, în raport cu situaţia
de dinainte de Primul Război Mondial, sistemul votului universal masculin practicat în România interbelică
reprezenta un considerabil progres, iar faptul că la alegerile desfăşurate sub regimul legii din 1926 numărul
votanţilor nu a scăzut sub două treimi din totalul celor îndreptăţiţi să voteze constituie, împreună cu scăderea
numărului voturilor anulate, un element care atestă „democratizarea societăţii politice româneşti”[27]. Pe de
altă parte însă, deşi legea din 1926 oferea guvernelor majorităţi parlamentare consistente şi stabile, ea nu a
contribuit la stabilitatea politică a României interbelice; în fapt, durata diverselor guverne şi legislaturi a fost
mai mică între anii 1926‑1937 faţă de perioada 1919‑1926, ceea ce arată că ea nu depindea de funcţionarea
Parlamentului, ci de cu totul alţi factori, cum ar fi impactul crizei dinastice din 1926‑1927, cel al Marii Crize,
sau interferenţa lui Carol al II‑lea.
Critica cea mai severă adusă sistemului electoral din România interbelică a privit însă distorsionarea sistematică
a opţiunilor politice ale electoratului. Concret, potrivit tradiţiei instituite anterior în Vechiul Regat, sistemul
politic era unul al „democraţiei mimate”, în cadrul căruia guvernele nu erau emanaţia voinţei electoratului
intermediată de alegeri şi reprezentată prin Parlament, ci Parlamentul era emanaţia guvernului, care, odată
numit de către rege, purcedea la alegeri parlamentare pe care le câştiga independent de preferinţele reale
ale electoratului[28].
Pentru a înţelege şi măsura distorsiunea intervenită în reprezentarea parlamentară a opţiunilor politice,
analiştii s‑au oprit mai ales asupra „zestrei guvernului” şi apoi asupra impactul suplimentar al primei majoritare
după 1926. Zestrea guvernamentală a fost astfel definită de Marcel Ivan:
„Sub «zestrea guvernului» înţelegem acea massă a alegătorilor care, fie că nu e încadrată într‑un partid,
fie că nu manifestă simpatii politice permanente pentru un anumit partid, votează totdeauna «cu guvernul»,
indiferent al cărui partid”[29].
Mărimea zestrei guvernului, calculată ca diferenţa dintre voturile fidele unui partid (cele pe care le‑a obţinut
la ultimele alegeri în care era în opoziţie) şi voturile primite atunci când partidul respectiv se afla la guvernare şi
organiza alegerile, a diferit considerabil de la un partid la altul, ca şi de la un judeţ la altul şi de la o legislatură
la alta. Analiştii procesului electoral din România interbelică au evidenţiat diferenţierea regională a mărimii
„zestrei guvernului”, subliniind faptul că în general aceasta a fost mai mare în Vechiul Regat şi în Basarabia, şi
mai redusă în Banat şi în judeţele transilvănene cu o pondere mare a populaţiei minoritare, care vota relativ
compact cu partidele etnice. Potrivit calculelor lui Mattei Dogan, „zestrea guvernului” a cuprins următoarele
procentaje din numărul total de voturi exprimate în diferitele alegeri:

[24]

Ibidem.

[25]

Eduard Mirto a propus un alt proiect de reformă electorală şi în noiembrie 1930, Sorin Radu, Modernizarea sistemului
electoral din România (1866‑1937), Iaşi, Institutul European, 2005, p. 226.
[26]

Hans‑Christian Maner, Parlamentarismul în România, 1930‑1940, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004, p. 337.

[27]

C. Preda, România postcomunistă şi România interbelică, op. cit., p. 94.

[28]

M. Dogan, Analiza statistică …, op. cit., p. 25‑26; idem, Sociologie politică. Opere alese, Bucureşti, Editura Alternative,
1999, p. 154‑155, 165‑166.
[29]
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„Zestrea guvernului” în România interbelică (% din total voturi)
1920
PNL
Partidul Poporului
Partidul
Naţional‑Ţărănesc
(PNŢ)

1922
54

41

1926

1927
54

1928

1931
41

1932

1933
37

1937
22

40
56

25

Sursa: Mattei Dogan, Analiza statistică …, p. 38.

Impactul „zestrei guvernului” şi al primei majoritare în România interbelică
% mandate de deputat câştigate prin
„zestrea guvernului”
fără prima majoritară
cu prima majoritară

1926

1927

1928

1931

1932

1933

1937

41,9
71,8

54,7
78,0

5,8
75,9

41,0
71,3

25,7
63,0

37,5
70,3

22,2
22,2

Sursa: Mattei Dogan, Analiza statistică …, p. 51.

Tendinţa de scădere a ponderii „zestrei guvernului” în anii 1930 este indubitabilă. Un timp, ea a fost compensată
de mecanismul primei majoritare, care a făcut ca şi o majoritate mică la numărul total de voturi să conducă la
o majoritate zdrobitoare a numărului de mandate în Parlament.
Totuşi, în decembrie 1937 guvernul naţional‑liberal condus de Gheorghe Tătărescu nu a mai reuşit să obţină
decât 35,9% din voturi, deci sensibil sub pragul solicitat de lege pentru atribuirea primei majoritare. Regele
Carol al II‑lea, în acord cu o parte însemnată a elitelor politice şi economice ale vremii, a impus trecerea la
regimul dictaturii regale, instaurat oficial la 10 februarie 1938.
Regimul dictaturii regale a fost însoţit de interzicerea partidelor politice şi adoptarea unei noi legi
fundamentale. Aprobată printr‑un plebiscit în care alegătorii au fost chemaţi să se pronunţe verbal în faţa
biroului electoral „pentru” sau „contra” proiectului regal, Constituţia din februarie 1938 păstra Parlamentul
bicameral, dar îi reducea atribuţiile. Astfel, guvernul nu mai depindea de încrederea Parlamentului, care nu
mai avea voie nici să dea vot de neîncredere guvernului sau unui ministru. Mai mult, pe lângă senatorii de
drept şi cei aleşi, Constituţia a introdus categoria senatorilor numiţi de rege, în cuantum de jumătate faţă de
numărul senatorilor aleşi, şi a lungit mandatul senatorilor la nouă ani, precum şi pe cel al deputaţilor la şase
ani. Constituţia a fost apoi completată prin legea electorală din 9 mai 1939, care ridica limita de vârstă pentru
exercitarea dreptului la vot de la 21 de ani la 30 de ani (cu scopul evident de a exclude tineretul considerat
radical), şi împărţea pe alegători potrivit principiului corporativ inspirat de fascismul italian în trei categorii în
funcţie de îndeletniciri: agricultură şi muncă manuală; comerţ şi industrie; ocupaţii intelectuale. Alegerile urmau
să se organizeze pe circumscripţii teritoriale, în sistem uninominal, dar asigurând reprezentarea tuturor celor trei
categorii de îndeletniciri. Legea electorală din 1939 avea şi un aspect pozitiv, prin aceea că permitea femeilor
să voteze şi să fie alese la Senat, neîngăduind însă acelaşi lucru şi pentru Adunarea Deputaţilor. Dincolo însă
de acest lucru, tot sistemul electoral era de fapt golit de conţinut, deoarece singura forţă politică îndreptăţită
să prezinte candidaţi a fost Frontul Renaşterii Naţionale, partidul unic înfiinţat sub egida lui Carol al II‑lea, care
la alegerile din iunie 1939 a şi obţinut astfel totalitatea celor 258 de mandate de deputaţi şi 88 mandate de
senatori aleşi[30].
În 5 septembrie 1940, cu o zi înainte să fie silit să abdice, regele Carol al II‑lea a suspendat Constituţia din
1938 şi a dizolvat Parlamentul. România a fost lipsită de Constituţie şi de Parlament pe toată perioada guvernării
conduse de Ion Antonescu (1940‑1944).
După 23 august 1944 s‑a instituit un sistem politic de tranziţie, vizând întoarcerea la regimul constituţional
democratic. Un prim aspect a fost liberalizarea funcţionării partidelor politice. Totodată, au fost abrogate
[30]

Enciclopedia de istorie a României, vol. I, Bucureşti, 2002, p. 58, 67 (capitol de Valeriu Stan).
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decretele din 1940 cu privire la exercitarea puterilor în stat, iar decretul regal nr. 1626 din 31 august 1944
afirma, în mai multe domenii, principiul întoarcerii la prevederile Constituţiei din 1923, stabilind că, până la
reorganizarea şi alegerea unei Reprezentanţe Naţionale, puterea legislativă se exercita de Rege la propunerea
Consiliului de Miniştri[31].
Restabilirea unui sistem parlamentar a fost întârziată de participarea României la războiul împotriva
Germaniei, ca şi de lupta politică dintre forţele conduse de comunişti şi partidele „istorice” adepte ale democraţiei
constituţionale.
Decretul din 13 iulie 1946, elaborat în esenţă de ministrul comunist al Justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu, stabilea
trecerea la un parlament unicameral, desfiinţând Senatul, şi fixa regulile pentru alegerile ce urmau să aibă
loc. Adunarea Deputaţilor urma să fie aleasă în sistem de vot proporţional pe listă, cu păstrarea pragului de
2%. Modificări importante priveau categoriile îndreptăţite să voteze. Elementul de progres a fost neîndoielnic
extinderea dreptului de vot prin egala îndreptăţire a femeilor cu bărbaţii, cu condiţia să aibă majoratul legal
(21 ani împliniţi). Primeau drept de vot şi militarii în activitate şi funcţionarii publici, legiuitorul mizând pe faptul
că aceştia puteau fi influenţaţi să voteze „cu guvernul”. În schimb, nu aveau drepturi electorale persoanele
considerate vinovate de „crime împotriva poporului” sau care avuseseră „funcţii de răspundere” în timpul
guvernării antonesciene.
După o campanie electorală în care „partidele istorice” au fost şicanate şi deseori împiedicate să‑şi desfăşoare
activitatea, alegerile din 19 noiembrie 1946 au avut loc într‑o atmosferă de mare tensiune. Rezultatele oficiale –
anunţate abia pe 22 noiembrie – au indicat o majoritate categorică pentru partidele care susţineau guvernul,
care ar fi obţinut peste 77% din voturi (69,8% Blocul Partidelor Democratice şi 8,3% Uniunea Populară Maghiară)
şi o majoritate covârşitoare a mandatelor (347 Blocul Partidelor Democratice şi 29 Uniunea Populară Maghiară)
faţă de PNŢ (12,9% din voturi şi 33 mandate) şi PNL (3,8% din voturi şi trei mandate), în Parlament fiind
reprezentat şi Partidul Ţărănesc Democrat (2,4% din voturi şi două mandate). Aceste rezultate contrastau atât
de flagrant cu starea de spirit a electoratului, încât s‑a vehiculat repede informaţia că guvernul falsificase scorul
cu aprobarea conducerii sovietice, inversând pur şi simplu numărul de voturi obţinute de partidele din cele
două tabere. Aceste suspiciuni au fost confirmate parţial de documente găsite în arhive după 1990.
Falsificarea alegerilor din 19 noiembrie 1946 a reprezentat un pas important în procesul de acaparare a
puterii politice din România de către comunişti, proces continuat apoi prin scoaterea în afara legii a PNŢ şi
condamnarea principalilor săi conducători, prin eliminarea din guvern a unora dintre „tovarăşii de drum” (în
principal a liberalilor lui Gheorghe Tătărescu) şi prin proclamarea Republicii Populare Române după abdicarea
forţată a regelui Mihai I (30 decembrie 1947)[32].
Deşi unipartidismul a caracterizat cea mai mare parte a existenţei regimului comunist din România, primele
alegeri de după proclamarea Republicii Populare Române, cele din 28 martie 1948 au implicat participarea mai
multor partide politice. Limita de vârstă a fost redusă la 20 de ani pentru dreptul de a vota şi la 23 de ani pentru
dreptul de a fi ales, dar excludea de la dreptul de vot pe „cei epuraţi în temeiul legilor de purificare, cei vinovaţi
de atitudine sau activitate colaboraţionistă, constatată prin hotărâri judecătoreşti, decizii administrative sau în
alt mod”, ceea ce deschidea largi porţi abuzurilor de tot felul[33]. Deşi mulţi alegători au apreciat că este vorba
de o farsă, s‑au abţinut sau au votat de principiu contra, Frontul Democraţiei Populare dominat de comunişti
(Partidul Muncitoresc Român) a obţinut în mod oficial 93,2% din totalul voturilor exprimate şi 405 dintr‑un
total de 414 mandate[34]. La 13 aprilie 1948, Marea Adunare Naţională a adoptat grabnic o nouă Constituţie
care a prevăzut că aceasta era unicul organ legislativ al Republicii Populare Române.
Alegerile din 1848 au fost ultimele alegeri multipartidiste din timpul regimului comunist din România. Constituţia
din 1952 statua Partidul Muncitoresc Român ca forţă politică conducătoare şi stabilea într‑un capitol special
dedicat sistemului electoral faptul că dreptul de a depune candidaturi în alegeri revenea „organizaţiilor Partidului
[31]

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 202, 2 septembrie 1944, text redat şi în C. Ionescu, op. cit., p. 694.

[32]

O prezentare sintetică recentă în Dinu C. Giurescu, Lichidatorii: România în 1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2010.

[33]

Apud Nicoleta Ionescu‑Gură, Stalinizarea României. Republica Populară Română 1948‑1950: transformări instituţionale,
Bucureşti, Ed. All, 2005, p. 83.
[34]

Restul voturilor şi mandatelor au fost atribuite PNL‑ Bejan (şapte mandate) şi Partidul Ţărănesc Democrat ‑ dr. N. Lupu
(două mandate).
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Muncitoresc Român, sindicatelor profesionale, cooperativelor, organizaţiilor de tineret şi altor organizaţii de
masă, precum şi asociaţiilor culturale” (art. 100)[35]. În practică, aceasta a însemnat că listele de candidaţi au fost
depuse de Frontul Democraţiei Populare, o organizaţie compozită controlată strict de către Partidul Muncitoresc
Român şi că în alegeri nu au mai existat şi alte candidaturi. În aceste condiţii, prevederile constituţionale
potrivit cărora votul era universal pentru toţi cetăţenii care au împlinit vârsta de 18 ani, egal, direct şi secret,
nu mai contau prea mult, Frontul Democraţiei Populare obţinând la alegerile din 1952, 1957, 1961 şi 1965 câte
98‑99% din voturi şi totalitatea mandatelor în Marea Adunare Naţională. Din acest punct de vedere, situaţia
nu s‑a schimbat nici după 1965, când a fost adoptată o nouă constituţie şi a fost schimbat numele statului în
Republica Socialistă România. În ceea ce priveşte alegerile, Constituţia din 1965 renunţa la ideea de a aloca un
capitol separat problematicii electorale şi includea doar câteva prevederi foarte generale, în esenţă identice cu
cele din constituţia anterioară, în titlul dedicat drepturilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor. Dreptul
de a depune candidaturi îl aveau „organizaţiile oamenilor muncii”, care însă recunoşteau „rolul conducător” al
Partidului Comunist Român (PCR), cum fusese rebotezat Partidul Muncitoresc Român. În consecinţă, monopolul
depunerii candidaturilor a revenit Frontului Unităţii Socialiste (cum a fost rebotezat în 1968 Frontul Democraţiei
Populare), care ulterior a fost redenumit Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste (FDUS). Chiar dacă unii
dintre deputaţii aleşi nu erau membri ai PCR, ci reprezentau alte organizaţii membre ale FDUS, inclusiv cultele
religioase, aceasta nu însemna că ei constituiau o alternativă la exponenţii regimului comunist. De altfel, chiar
şi practica de a depune în unele circumscripţii mai mult de o candidatură s‑a dovedit tot o farsă, de regulă
fiind puşi pe liste candidaţi cu profiluri extrem de asemănătoare, inclusiv din punct de vedere al profesiei; ca
şi cum aceasta nu ar fi fost destul, chiar şi în aceste cazuri rezultatul era cunoscut dinainte, neţinând cont de
ceea ce treceau alegătorii pe buletinele de vot. În consecinţă, la alegerile pentru Marea Adunare Naţională
care au avut loc în 1969, 1975, 1980 şi 1985, candidaţii Frontului Unităţii Socialiste/FDUS au obţinut aceleaşi
majorităţi zdrobitoare de 97‑99% din voturi şi totalitatea mandatelor de deputat.
În încheiere, trebuie amintit faptul că unul dintre obiectivele centrale ale Revoluţiei din Decembrie 1989 a fost
înlăturarea regimului comunist şi instituirea unui sistem politic bazat pe voinţa liber exprimată a cetăţenilor. De
altfel, solicitarea organizării de alegeri libere a fost formulată încă din primele documente programatice ale
Revoluţiei.

[35]

„Constituţia din 1952”, în Gheorghe Sbârnă (coord.), Constituţiile României. Studii, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte,
2012, p. 245.
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1. Revenirea la pluralism politic şi pluripartidism
Unul dintre obiectivele centrale ale Revoluţiei din decembrie 1989 a fost înlăturarea regimului comunist
şi instituirea unui sistem politic bazat pe voinţa liber exprimată a cetăţenilor. De altfel, solicitarea organizării
de alegeri libere a fost formulată încă din primele documente programatice ale Revoluţiei – revendicările
revoluţionarilor din Timişoara în negocierile cu prim‑ministrul Constantin Dăscălescu din 20 decembrie 1989 şi apoi
în proclamaţia Frontului Democratic Român din noaptea de 20/21 decembrie 1989 – precum şi în Comunicatul
către ţară al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, citit de Ion Iliescu la posturile de radio şi televiziune în seara
zilei de 22 decembrie 1989, care prevede la primele sale două puncte: „1. Abandonarea rolului conducător
al unui singur partid şi statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvernare; 2. Organizarea de alegeri
libere în cursul lunii aprilie [1990]” [1].
Apoi, Decretul‑lege nr. 8/1989 emis de Consiliul Frontului Salvării Naţionale liberaliza funcţionarea partidelor
politice, stabilind condiţii extrem de permisive pentru constituirea şi înregistrarea acestora[2]. În consecinţă, în
ianuarie 1990 au fost deja înregistrate 30 de partide, iar până la alegerile din 20 mai 1990 erau înregistrate 80
de partide politice. În anii următori, numărul partidelor politice legal înfiinţate a crescut până la circa 200[3],
reducerea numărului producându‑se abia după adoptarea în 1996 a unei legi mai restrictive, care impunea
pentru reînregistrarea partidelor un minim de 10.000 de membri fondatori[4].
Instituirea pluripartidismului şi perspectiva alegerilor la începutul anului 1990 au contribuit şi la polarizarea
graduală a spectrului politic. În pofida numărului mare de partide nou‑create, în cursul lunii ianuarie 1990
s‑a conturat şi principala falie ce a dominat viaţa politică a României în deceniul ce a urmat: cea dintre noul
preşedinte al României Ion Iliescu şi partizanii săi, pe de o parte, şi contestatarii săi, grupaţi în principal în
jurul partidelor „istorice” reconstituite (Partidul Naţional Ţărănesc – creştin şi democrat (PNŢ‑CD), PNL şi mai
modestul Partid Social‑Democrat Român), pe de altă parte. Exprimate sub forma unor manifestări de stradă
în zilele de 28‑29 ianuarie 1990, din cauza controverselor generate de decizia transformării Frontului Salvării
Naţionale (FSN) în partid politic cu vocaţia participării la alegeri, aceste tensiuni au fost parţial moderate de
acordul din 1 februarie 1990 pentru constituirea Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN), în care erau
reprezentate şi noile partide politice şi care a înlocuit Consiliul Frontului Salvării Naţionale ca organ suprem al
puterii politice în stat. Una dintre principalele sarcini asumate de CPUN a fost adoptarea unei legi electorale
care să se bucure de un consens relativ al clasei politice şi să îngăduie fondarea prin alegeri libere a noului
regim democratic din România postcomunistă.
Decretul‑lege nr. 92 din 14 martie 1990[5] pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României „nu
era doar o lege electorală, întrucât reglementa şi principiile noii guvernări a României, structura principalelor
autorităţi publice”, astfel încât „noua reglementare a prefigurat viitorul regim constituţional”[6]. Decretul‑lege
[1]

A se vedea Monitorul Oficial al României, nr. 1 din 22 decembrie 1989.

[2]

Art. 3 din acest Decret‑lege prevedea că „În vederea înregistrării, fiecare partid şi organizaţie obştească trebuie să‑şi
prezinte statutele de organizare şi funcţionare, programul politic, să‑şi declare sediul şi mijloacele financiare de care dispun şi
să facă dovada că are cel puţin 251 de membri” (Monitorul Oficial al României, nr. 9 din 31 decembrie 1989).
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[3]

Conform C. Preda, S. Soare, Regimul, partidele şi sistemul politic din România, Nemira, Bucureşti, 2008, p. 76‑78.

[4]

Legea nr. 27/1996 privind partidele politice, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 87 din 29 aprilie 1996.

[5]

Publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 35 din 18 martie 1990.

[6]

M. Enache, M. Constantinescu, Renaşterea parlamentarismului în România, Polirom, Iaşi, 2001, p. 89.
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nr. 92/1990 reitera opţiunea pentru forma republicană de stat, statua structura bicefală a executivului, format
din Preşedintele României, ales direct de către cetăţeni, şi Guvernul legitimat prin votul Parlamentului, preciza
că Parlamentul ce urma să fie ales în 1990 avea să îndeplinească atât rolul de Adunare Constituantă, cât şi pe cel
de legiuitor ordinar, şi tranşa disputele în legătură cu structura legislativului prin opţiunea pentru bicameralism
şi prin aceea de a nu diferenţia Senatul de Camera Deputaţilor, nici la nivelul atribuţiilor, nici la cel al modului
de alegere[7]. În planul strict al reglementărilor electorale, au existat dispute în legătură cu dreptul de a fi ales
al persoanelor care îndepliniseră funcţii în timpul regimului comunist şi al candidaţilor care se înapoiaseră din
exil. În amândouă aceste controverse, CPUN a optat pentru soluţii permisive, la fel ca şi în ceea ce priveşte
dreptul de depunere a unor candidaturi independente şi în ceea ce priveşte limitele de vârstă (18 ani pentru a
alege, 21 de ani pentru a fi ales ca deputat, 30 de ani pentru a fi ales senator sau Preşedinte al României). Dacă
pentru candidaturile la funcţia de Preşedinte al României legea solicita probarea prin semnături a susţinerii din
partea a cel puţin 100.000 de alegători şi instituia sistemul alegerii majoritare în două tururi, pentru alegerile
parlamentare este preferat sistemul reprezentării proporţionale, mandatele de senator şi deputat fiind atribuite
potrivit metodei d’Hondt. Mai mult, pentru asigurarea unei reprezentări cât mai largi a opţiunilor politice, s‑a
evitat instituirea unui prag electoral minim pentru partide, iar organizaţiilor minorităţilor naţionale înregistrate
legal, care nu obţineau numărul de voturi necesar pentru a avea mandate parlamentare, li se garanta un mandat
de deputat [art. 4, art. 76, lit. h) din Decretul–lege nr. 92/1990][8]. În aceeaşi logică de a asigura o reprezentare
parlamentară cât mai largă, dar şi pentru a oferi o şansă în plus reprezentanţilor micilor partide reprezentate
în CPUN, s‑a optat pentru o relativă supradimensionare a Parlamentului, mai ales a Camerei Deputaţilor[9].
Alegerile parlamentare au avut loc simultan cu cele prezidenţiale în data de 20 mai 1990. Pentru Parlament
au depus liste de candidaţi 75 de partide şi formaţiuni politice, la care s‑au adăugat şi un număr de candidaţi
independenţi. Pentru funcţia de Preşedinte au fost înregistraţi trei candidaţi, reprezentând FSN, PNL şi PNŢ‑CD. La
alegeri au participat peste 14,8 milioane alegători, reprezentând 86,2% din corpul electoral. Rezultatele alegerilor
au consemnat o victorie categorică a FSN şi a candidatului său la preşedinţie, Ion Iliescu[10]. Datorită sistemului
electoral permisiv, au câştigat mandate parlamentare 27 de formaţiuni politice (dintre care zece organizaţii
ale minorităţilor naţionale care au beneficiat de prevederile speciale ale legii) şi un candidat independent.
Rezultatele alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 20 mai 1990
Formaţiunea politică
Frontul Salvării Naţionale
Uniunea Democrată a
Maghiarilor din România
Partidul Naţional Liberal
Partidul Naţional Ţărănesc
‑ creştin şi democrat
Mişcarea Ecologistă din
România
Alianţa pentru Unitatea
Românilor

Senat
% voturi
Mandate
67,02
91
7,20
12

Camera Deputaţilor
% voturi
Mandate
66,31
263
7,23
29

7,06

10

6,41

29

2,50

1

2,56

12

2,45

1

2,62

12

2,15

2

2,12

9

Preşedinţie
Candidat
% voturi
Ion Iliescu
85,07

Radu
Câmpeanu
Ion Raţiu

10,64
4,29

[7]

Ibidem, p. 91‑97. De asemenea, a se vedea şi I. Iliescu, Viaţa politică între violenţă şi dialog, Editura Semne, Bucureşti,
2005, p. 96‑98.
[8]

M. Enache, M. Constantinescu, op. cit., p. 97‑101, 226.

[9]

C. Preda, S. Soare, op. cit., p. 96.

[10]

O parte dintre actorii politici şi dintre analişti au afirmat că victoria lui Ion Iliescu şi a FSN a fost frauduloasă. Cu toate
acestea, nu au putut fi probate vicieri semnificative ale corectitudinii alegerilor propriu‑zise, iar rezultatul alegerilor a fost
consistent cu sondajele pre‑electorale ca şi cu toate observaţiile non‑partizane asupra atitudinilor corpului electoral, astfel încât
până şi contestatarii rezultatelor au preferat să se concentreze asupra diverselor nereguli din timpul campaniei electorale şi să
incrimineze „orbirea” electoratului (ziua de 20 mai 1990 a fost ulterior deseori desemnată ca „Duminica Orbului”).
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Partidul Democrat Agrar
din România
Partidul Ecologist din
România
Partidul Social Democrat
Român
Alte formaţiuni şi candidaţi
independenţi

1,59

‑

1,83

9

1,38

1

1,69

8

1,10

‑

1,05

5

7,55

1

8,21
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Sursa: Alexandru I. Bejan, „Prezentarea şi analiza comparativă a rezultatelor alegerilor de la 20 mai 1990”,
în Petre Datculescu, Klaus Liepelt (coord.), Renaşterea unei democraţii: Alegerile din România de la 20 mai 1990,
Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice (IRSOP), Bucureşti, 1991, p. 111‑133.

2. Crearea noii legislaţii electorale – opţiunea pentru sistemul reprezentării proporţionale
Constituţia din 1991 a confirmat în mare măsură opţiunile de natură constituţională încorporate în Decretul‑lege
nr. 92/1990 adoptat de CPUN. Astfel, prin legea fundamentală din 1991 au fost consfinţite forma de stat
republicană, alegerea directă a Preşedintelui României, structura bicamerală a Parlamentului, egalitatea Camerelor
Parlamentului[11] şi nediferenţierea modului de alegere a deputaţilor şi senatorilor. În capitolul referitor la
drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor, Constituţia reitera dreptul de vot pentru
toţi cetăţenii care au împlinit 18 ani (exceptând debilii, alienaţii mintali, persoanele puse sub interdicţie sau
condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale) (art. 34 din Constituţie)
şi ridica limita de vârstă pentru a fi ales la 23 de ani pentru deputaţi şi 35 de ani pentru senatori şi pentru
Preşedintele României (art. 35 din Constituţie).
Stabilind faptul că Parlamentul este organul reprezentativ suprem şi unica autoritate legiuitoare a ţării, fiind
ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, Constituţia integra prevederea Decretului‑lege
nr. 92/1990 care garanta dreptul de reprezentare parlamentară a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
prevăzând că organizaţiile acestora, chiar dacă nu întrunesc numărul necesar de voturi, au dreptul la câte
un mandat de deputat (art. 59 din Constituţie). Constituţia prevedea totodată principiul autonomiei locale,
exercitate prin autorităţi alese în mod direct (consiliu judeţean, consiliu local şi primar) (art. 119‑121 din
Constituţie). Celelalte aspecte ale sistemului electoral erau lăsate spre a fi reglementate prin lege organică
(art. 72 din Constituţie). Urmare a adoptării Constituţiei din 1991, cadrul legislativ privind alegerile parlamentare
şi prezidenţiale se reglementează prin Legile nr. 68/1992 (pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului) şi
nr. 69/1992 (pentru alegerea Preşedintelui României)[12].
Legea privind alegerile locale a fost elaborată în paralel cu Constituţia, fiind adoptată încă din noiembrie
1991[13], ceea ce a şi îngăduit desfăşurarea alegerilor locale la 9 februarie 1992 (şi 23 februarie 1992 în localităţile
unde a fost necesară organizarea unui al doilea tur de scrutin). În schimb, elaborarea reglementărilor pentru
alegerea Parlamentului şi Preşedintelui României, care trebuia să aibă loc în cel mult un an de la adoptarea
Constituţiei, a fost întârziată de disputele politice pricinuite pe de o parte de divizarea FSN, şi pe de altă parte
de desprinderea PNL din Convenţia Democratică. Influenţate de calculele de oportunitate ale diverselor partide
şi grupări reprezentate în legislativ, aceste dispute au vizat atât data alegerilor, cât şi modul de repartizare a
mandatelor. Noile alegeri parlamentare şi prezidenţiale au putut fi organizate numai la sfârşitul lunii septembrie
1992, ceea ce a favorizat noile partide constituite în 1992, şi mai ales Frontul Democrat al Salvării Naţionale,
constituit de partizanii lui Ion Iliescu după acapararea Frontului Salvării Naţionale de către gruparea din jurul
fostului Prim‑ministru Petre Roman. Legea referitoare la alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului păstra
[11]

De observat, totuşi, faptul că în procesul elaborării Constituţiei au fost exprimate şi opinii în favoarea, fie a unicameralismului,
fie a unei diferenţieri de atribuţii între Senat şi Camera Deputaţilor (M. Enache, M. Constantinescu, op. cit., p. 118‑120, 139).
[12]

Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui
României, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 164 din 16 iulie 1992.
[13]

Legea nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 239 din 28
noiembrie 1991.
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sistemul proporţional de repartizare a mandatelor, dar introducea pragul electoral de 3% pentru partidele
politice şi de 3% plus câte 1% din totalul voturilor valabil exprimate pe întreaga ţară pentru fiecare partid
membru al unei coaliţii electorale, fără a putea depăşi însă 8%. De asemenea, s‑a stabilit ca metoda d’Hondt de
repartizare a mandatelor să se aplice la nivel naţional, şi nu la nivelul circumscripţiilor electorale. Dincolo însă
de aceste modificări, legile electorale din 1992 au reluat majoritatea prevederilor Decretului‑lege nr. 92/1990,
inclusiv în ceea ce priveşte condiţia de 100. 000 de susţinători pentru înregistrarea candidaturilor la funcţia
de Preşedinte al României şi rolul Biroului Electoral Central şi al birourilor electorale judeţene în organizarea
şi supervizarea alegerilor.
De remarcat totodată faptul că sistemul electoral statornicit prin Legile nr. 68/1992 şi nr. 69/1992, completate
printr‑o multitudine de acte normative ulterioare, inclusiv prin adoptarea unei noi legi electorale în 2004,
după revizuirea Constituţiei în 2003, a rămas în liniile sale esenţiale în vigoare până în anul 2008, cea mai
importantă schimbare fiind ridicarea în anul 2000 a pragului electoral la 5% pentru partide şi maximum 10%
pentru alianţele electorale[14]. În ceea ce priveşte alegerile prezidenţiale, datorită prelungirii, prin revizuirea
Constituţiei din 2003, a mandatului de Preşedinte de la patru la cinci ani, s‑au creat condiţiile pentru decuplarea
alegerilor prezidenţiale de cele parlamentare, dar prima desfăşurare separată a acestor alegeri a avut loc abia
în anii 2008‑2009.
Alte modificări mai degrabă tehnice ale sistemului electoral au vizat reducerea numărului de deputaţi şi
senatori, consecinţa reducerii populaţiei României, durata campaniei electorale a fost limitată la 30 de zile şi
obligaţiile mass‑media în ceea ce priveşte reflectarea acesteia, introducerea cărţilor de alegător şi instituirea
Autorităţii Electorale Permanente[15]. Potrivit sistemului electoral reglementat prin Legile nr. 68/1992 şi nr. 69/1992
au fost organizate patru alegeri parlamentare şi prezidenţiale, în anii 1992, 1996, 2000 şi 2004.
În ultimul deceniu însă, legislaţia electorală a făcut obiectul unor modificări substanţiale. Astfel, Legea
nr. 35/2008[16] a introdus alegerea deputaţilor şi senatorilor în colegii uninominale, potrivit principiului reprezentării
proporţionale (un deputat la 70.000 de locuitori şi un senator la 160.000 de locuitori). Această lege a reglementat
şi modalitatea de alegere a autorităţilor administraţiei publice locale şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente „instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală, care
asigură aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispoziţiilor legale privind organizarea
şi desfăşurarea alegerilor sau a altor consultări cu caracter naţional sau local” [art. 63, alin. (1) din Legea
nr. 35/2008].
Conform Legii nr. 35/2008, pragul electoral minim a fost stabilit la 5%, însă a fost introdusă prevederea prin
care un partid putea să intre în Parlament chiar dacă nu depăşise acest prag, dacă candidaţii săi obţinuseră
primul loc în cel puţin trei colegii uninominale la Senat, cât şi în minimum şase colegii la Camera Deputaţilor.
Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008, desfăşurate în temeiul Legii nr. 35, au fost primele la care s‑a
renunţat la votul pe liste, fiind introdus un sistem de vot mixt: candidaturile şi votul au fost uninominale, dar
atribuirea mandatelor a ţinut seama de rezultatele la nivel naţional, realizându‑se proporţional. Cu excepţia
candidaţilor independenţi, chiar dacă un candidat ar fi obţinut ipotetic peste 51% din voturile valabil exprimate
în colegiul în care candida, câştiga mandatul doar dacă şi partidul din care făcea parte depăşea la nivel naţional
pragul electoral de 5% (pentru alianţe acesta variind între 8 şi 10%). Astfel, nu mai puţin de 90 de candidaţi
au intrat în Parlament după câştigarea alegerilor în colegiul lor cu cel puţin 51% din voturi, adică în aproape
20% dintre colegiile uninominale. Această modalitate de alegere a dus la constituirea de către formaţiunile
participante a unor strategii electorale, privind candidatura liderilor şi membrilor importanţi în colegiile în care
se aprecia că existau şanse mai mari de reuşită, în dauna unor colegii considerate „necompetitive”[17]. Aceste
[14]
A se vedea art. I pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României,
nr. 311 din 5 iulie 2000.
[15]

A se vedea Cap. IV din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului publicată în Monitorul
Oficial al României, nr. 887 din 29 septembrie 2004.
[16]

Publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 196 din 13 martie 2008.

[17]

A se vedea M. Chiru, „Învingători dinainte: Selecţia candidaţilor pentru colegiile necompetitive la alegerile parlamentare
din 2008”, în S. Gherghina (coord.), Voturi şi politici. Dinamica partidelor româneşti în ultimele două decenii, Institutul European,
Iaşi, 2011, p. 103‑119.
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colegii puteau fi clasificate în funcţie de sondaje, rezultatele electorale anterioare sau apartenenţa politică a
aleşilor locali etc.
Prin Legea nr. 208 din 20 iulie 2015[18] privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, s‑a revenit la alegerea senatorilor şi
deputaţilor „prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale” [art. 5, alin. (1) din Legea
nr. 208/2015]. Numărul aleşilor a fost redus: norma de reprezentare fiind de un deputat la 73.000 de locuitori
şi, respectiv, un senator la 168.000 de locuitori [art. 5 alin. (2), (3) din Legea nr. 208/2015][19]. Durata campaniei
electorale a fost prevăzută să înceapă cu 30 de zile înainte de ziua votării şi să se încheie cu 24 de ore înainte
de momentul începerii votării [art. 6 alin. (3) din Legea nr. 208/2015].
3. Asigurarea reprezentării minorităţilor naţionale în Parlament şi stimularea participării lor la viaţa politică
În ceea ce priveşte reprezentarea minorităţilor naţionale în Parlament, Legea nr. 68/1992 a menţinut şi a
detaliat prevederile din Decretul‑lege nr. 92/1990 prin care organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi
naţionale, legal constituite, care nu obţin în alegeri niciun mandat de parlamentar, au dreptul de a fi reprezentate
în forul legislativ al ţării, dacă la nivelul întregii ţări, aceste minorităţi obţin în alegeri un scor egal cu cel puţin 5%
din numărul mediu de voturi valabil exprimate pentru alegerea unui deputat (art. 4 din Legea nr. 68/1992). Astfel,
în 1992, acest prag a însemnat 1.327 de voturi, în 1996 au fost necesare minimum 1.494 de voturi, iar în 2000
a scăzut la 1.273 voturi[20]. Legea nr. 35/2008 a mărit pragul la 10% [art. 9 alin. (1) din Legea nr. 35/2008] şi a
introdus, la fel ca în cazul alegerilor locale, o diferenţiere între „minorităţile naţionale”, reprezentate în Consiliul
Minorităţilor Naţionale, care pot participa automat la alegeri şi, respectiv, organizaţiile nereprezentate în
Parlament, care trebuie să facă dovada în faţa Biroului Electoral Central a unei liste de membri care să reprezinte
cel puţin 15% din numărul cetăţenilor aparţinând acelei minorităţi[21]. Mandatele obţinute de minorităţile
naţionale, exceptând cea maghiară, au fost în număr de 12 în 1990, 13 în 1992, 15 în 1996, 18 la alegerile din
2000, 2004, 2008, 2012 şi 17 la alegerile din 2016[22].
4. Votul prin corespondenţă şi iluzia rezolvării absenteismului la vot al românilor
În ultimii ani au existat numeroase dezbateri privind votul prin corespondenţă şi eventualele soluţii, dar şi
probleme pe care acesta le poate aduce. Totuşi, intrarea în vigoare a Legii nr. 288 din 19 noiembrie 2015 privind
votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 au rezolvat doar parţial şi
incomplet această chestiune. Dreptul de exercitare a votului prin corespondenţă a devenit posibil pentru alegătorii
cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. Rămâne de văzut în viitor dacă această formă de vot, aplicabilă de
mai multă vreme în alte state, se va extinde şi în cazul alegătorilor cu domiciliul sau reşedinţa în ţară. Pentru
votul prin corespondenţă a fost înfiinţat şi un Birou electoral. La alegerile din 11 decembrie 2016 au fost un
număr de 4.591 de plicuri exterioare primite de la alegători din cei 8.889 de alegători arondaţi. Pentru Camera
Deputaţilor doar 4.050 au fost valabil exprimate[23], iar pentru Senat 4.052[24]. Remarcăm numărul relativ redus
al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care au optat pentru votul prin corespondenţă, în comparaţie
[18]

Publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 553 din 24 iulie 2015.

[19]

În decembrie 2012, numărul parlamentarilor a crescut de la 477 (în 2008) la 588, pentru ca, la alegerile din 2016, numărul
acestora să cunoască o scădere: 464 aleşi (136 senatori şi, respectiv, 328 de deputaţi, din care 17 reprezentanţi ai minorităţilor
naţionale).
[20]

I. G. Székely, Reprezentarea politică a minorităţilor naţionale în România, în Studii de Atelier. Cercetarea Minorităţilor
Naţionale din România, nr. 20, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj‑Napoca, p. 9.
[21]

Politologul Székely István Gergő apreciază că „începând din 1992, mandatele rezervate pentru minorităţi din sistemul
electoral românesc nu sunt garantate, deoarece reprezentarea minorităţilor nu se realizează indiferent de rezultatul electoral”,
Ibidem, p. 10‑11.

24

[22]

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco‑Musulmani nu mai este reprezentată în Parlament în actuala legislatură.

[23]

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/2016.12.16_pv_coresp_cdep.pdf

[24]

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/2016.12.16_pv_coresp_senat.pdf
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cu al acelora care au preferat să voteze la secţiile de votare din străinătate (108.200)[25], parcurgând uneori şi
sute de kilometri pentru a exercita acest drept.
Scorurile obţinute de principalii competitori politici la alegeri în România după 1989 sunt cuprinse în tabelele
de mai jos [26].
Alegerile parlamentare (1990‑2016) (% voturi)[27]
1990
S ‑ 67,02
CD‑66,31

FSN
PSD

1992
1996
S ‑ 10,38
CD‑10.19
S ‑ 28,29 S‑23,08
CD ‑ 27.72 CD‑21,52

2000
S ‑37,09
CD‑36,61

2004

2008

S – 37,12 S – 34,16
CD ‑
CD‑33,09
36,61

USL

2016
S ‑ 45.67
CD –
45,47

S ‑ 60,10
CD ‑
58,63

PNŢ‑CD
CDR
PNL

S ‑ 2,50
CD ‑ 2,56

S ‑ 20,16
CD ‑ 20.01

S ‑ 7,06
CD ‑ 6,41

S ‑ 2,10
CD – 2,63

Alianţa
DA
PD
UDMR
MER
AUR
PDAR
PER
PSDR

S‑ 7,20
CD ‑ 7,23
S ‑ 2,45
CD ‑ 2,62
S – 2,15
CD ‑2,12
S‑ 1,59
CD ‑ 1,83
S‑ 1,38
CD ‑ 1,69
S ‑ 1,10
S ‑ 1,05

PUNR
PRM
PSM
[25]

2012

S ‑7,58
CD ‑ 7.46

S ‑ 30,69
CD –
30,16

S ‑ 13,16
CD –
12,92
S ‑ 6,81
CD ‑6,63

S – 5,28
CD‑5,03
S – 7,47
CD – 6,89

S – 7,57
CD – 7,03
S – 6,89
CD ‑6,79

S – 18,74
S – 20,41
CD ‑
CD‑20,04
S ‑ 31,77
18,57
CD ‑
31,32
S – 33,57 S ‑ 16,70
CD‑32,36
CD ‑
16,50
S ‑ 6,22 S – 6,39 S ‑ 5,23
S ‑6,24
CD ‑ 6,16 CD – 6,17 CD ‑ 5,13 CD – 6,18

S ‑ 3,30
CD ‑ 2,99

S ‑ 8,12
CD ‑ 7,72
S ‑ 3,85
CD ‑ 3.89
S ‑ 3,18
CD ‑ 3.04

S – 4,22
S – 1,42
CD – 4,35 CD – 1,37
S ‑ 4,54
S – 21,01
S ‑ 13,63 S ‑ 3,57
CD ‑ 4,46 CD ‑19,48 CD‑12,92 CD ‑ 3,15
S ‑ 2,16
CD ‑ 2,29

http://parlamentare2016.bec.ro/wpcontent/uploads/2016/12/8/42_anexa_ANEXA11%20MAE_134768.pdf

[26]

Din 1990 până în prezent s‑au desfăşurat nu mai puţin de opt runde de alegeri parlamentare. Doar doi parlamentari
au fost aleşi neîntrerupt din 1990 până astăzi, ambii din partea UDMR: Attila Verestóy, în Harghita, şi Árpád Francisc Márton
în Covasna, aflaţi la optulea mandat consecutiv de senator, respectiv deputat. Şapte mandate au câştigat Markó Béla (UDMR,
senator, 1990‑2016), Károly Kerekes (UDMR, 1990‑2016), Eugen Nicolicea (1992 – în prezent), Varujan Vosganian (1990‑2000,
2004‑prezent), Călin Popescu‑Tăriceanu (1990‑1992, 1996 – prezent). Şase mandate au avut şi György Frunda (1990‑2012),
Attila Varga (1990‑2012), Radu Berceanu (două de senator, patru de deputat, 1990‑2012), Adrian Năstase (deputat, 1990‑2012).
[27]

Al. I. Bejan, „Prezentarea şi analiza comparativă a rezultatelor alegerilor de la 20 mai 1990”, în Petre Datculescu, Klaus
Liepelt (coord.), Renaşterea unei democraţii: Alegerile din România de la 20 mai 1990, Institutul Român de Sondare a Opiniei
Publice (IRSOP), Bucureşti, 1991, p. 112, 118, 124, http://alegeri.roaep.ro/, http://alegeriparlamentare2016.ro/pages/istoricalegeri.
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1990
PP‑DD
ALDE
PMP
USR

1992

1996

2000

2004

2008

2012
S ‑ 14,65
CD ‑
13,99

2016

S – 6,00
CD – 5,62
S ‑5,65
CD ‑5,34
S – 8,92
CD – 8,87

Legenda: Au fost incluse în tabel numai formaţiunile politice parlamentare cu reprezentanţi în forul legislativ al
ţării şi care au depăşit pragul electoral de 3% (1992, 1996), respectiv de 5% (2000, 2004, 2008, 2012, 2016). Pentru
formaţiunile politice care şi‑au schimbat denumirea am preferat‑o pe ultima sau pe cea mai reprezentativă. Pentru
a putea observa mai bine evoluţia în timp, în cazul partidelor parlamentare, am menţionat şi procentajul obţinut la
primele alegeri la care nu au mai reuşit să depăşească pragul electoral.
S = Senat.
CD = Camera Deputaţilor.
FSN = Frontul Salvării Naţionale.
PSD = Partidul Social‑Democrat; a candidat în 1992 sub numele Frontul Democrat al Salvării Naţionale (FDSN), în 1996
sub numele Partidul Democraţiei Sociale din România (PDSR), în 2000 ca Polul Social‑Democrat (alianţă formată din
Partidul Democraţiei Sociale din România, Partidul Social Democrat Român şi Partidul Umanist din România ‑ PUR),
în 2004 ca alianţa PSD+PUR, în 2008 ca Alianţa Politică Partidul Social Democrat+Partidul Conservator, iar în 2012 în
cadrul Uniunii Social Liberale.
PNŢ‑CD = Partidul Naţional Ţărănesc ‑ creştin şi democrat.
CDR = Convenţia Democrată din România (din 1996 – Convenţia Democratică din România), alianţă a unei multitudini
de formaţiuni politice reunite sub stindardul anticomunismului şi având ca principală componentă PNŢ‑CD.
PNL = Partidul Naţional Liberal. În 1996 a participat la alegeri în cadrul CDR, în 2004 în cadrul Alianţei DA, în 2012 în
cadrul Uniunii Social Liberale.
Alianţa D. A. = Alianţa Dreptate şi Adevăr, formată în 2003 de PNL şi PD.
PD = Partidul Democrat, nume dat în 1993 prin schimbarea numelui FSN, în 1996 ca Uniunea Social Democrată (alianţă
formată din Partidul Democrat şi Partidul Social‑Democrat Român), în 2000 în nume propriu, în 2004 în cadrul Alianţei
DA, iar în 2008 ca Partidul Democrat Liberal (prin fuzionarea în 2007 cu Partidul Liberal Democrat). Partidul Democrat
Liberal (PDL) a fuzionat cu PNL, prin contopire în anul 2014: formaţiunea rezultată intitulându‑se PNL.
UDMR = Uniunea Democrată a Maghiarilor din România.
PUNR = Partidul Unităţii Naţiunii Române, în 1996 împreună cu Partidul Naţional Român a candidat ca Partidul Alianţa
Naţională.
PRM = Partidul România Mare.
PSM = Partidul Socialist al Muncii.
MER= Mişcarea Ecologistă din România.
AUR= Alianţa pentru Unitatea Românilor.
PDAR = Partidul Democrat Agrar din România, a format pentru alegerile din 1996 o alianţă electorală cu MER şi Partidul
Umanist din România (Uniunea Naţională de Centru Agrariană‑Umanistă‑Ecologistă).
PER = Partidul Ecologist Român.
PSDR =Partidul Social Democrat Român.
PP‑DD = Partidul Poporului ‑ Dan Diaconescu.
USL = Uniunea Social‑Liberală (februarie 2011‑ februarie 2014), alianţă politică formată din Partidul Social Democrat
+ Alianţa de Centru Dreapta (compusă din PNL şi Partidul Conservator).
ALDE = Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Europeni, înfiinţat în iunie 2015 prin fuziunea Partidului Liberal
Reformator cu Partidul Conservator.
PMP = Partidul Mişcarea Populară.
USR = Uniunea Salvaţi România.
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Alegerile prezidenţiale (1990‑2014) (% voturi)
Data
alegerilor
2.11.2014
(Primul tur)
6.11.2014
(Turul II)

22.11.2009
(Primul tur)
6.12.2009
(Turul II)

28.11.2004
(Primul tur)
12.12.2004
(Turul II)

26.11.2000
(Primul tur)

10.12.2000
(Turul II)

Candidaţi în turul I
(procente obţinute)
Victor‑Viorel PONTA (PSD+UNPR+PC) – 40,44%
Klaus‑Werner IOHANNIS (ACL PNL‑PDL) – 30,37%
Monica‑Luisa MACOVEI (Independent) – 4,44%
Hunor KELEMEN (UDMR) – 3,47%
Elena‑Gabriela UDREA (PMP) – 5,20%
Călin‑Constantin‑Anton POPESCU TĂRICEANU
(Independent) – 5,36%
William Gabriel BRÂNZĂ (PER) – 0,45%
Constantin ROTARU (PAS) – 0,30%
Corneliu VADIM TUDOR (PRM) – 3,68%
Cristian‑Dan DIACONESCU (PPDD) – 4,03%
Gheorghe FUNAR (Independent) – 0,47%
Zsolt SZILAGZI (PPMT) – 0,56%
Mirel‑Mircea AMARIŢEI (PRODEMO) – 0,08%
Teodor‑Viorel MELEŞCANU (Independent) – 1,09%
Traian BĂSESCU (PDL) – 32,44%
Mircea GEOANĂ (PSD + PC) ‑ 31,15%
Crin ANTONESCU (PNL) ‑ 20,02%
Corneliu VADIM TUDOR (PRM) ‑ 5,56%
Hunor KELEMEN (UDMR) ‑ 3,83%
Sorin OPRESCU (Independent) ‑ 3,18%
George BECALI (PNG – CD) ‑ 1,91%
Remus CERNEA (PV) ‑ 0,62%
Constantin ROTARU (PAS) ‑ 0,44%
Gheorghe‑Eduard MANOLE (Independent) ‑ 0,35%
Ovidiu Cristian IANE (PER) ‑ 0,23%
Constantin Ninel POTÂRCĂ (Independent) ‑ 0,21%
Adrian NĂSTASE (PSD + PUR) ‑ 40. 93%
Traian BĂSESCU(DA PNL‑PD) ‑ 33. 91%
Corneliu VADIM TUDOR (PRM) ‑ 12. 56%
Marko BELA (UDMR) ‑ 5. 10%
Gheorghe CIUHANDU (PNŢCD) ‑ 1. 89%
George BECALI (PNG) ‑ 1. 76%
Petre ROMAN (FDR) ‑ 1. 34%
Gheorghe DINU (Independent) ‑ 1. 08%
Marian Petre MILUT (AP) ‑ 0. 41%
Ovidiu TUDORICI (URR) ‑ 0. 36%
Aurel RĂDULESCU (APCD) ‑ 0. 33%
Alexandru Raj TUNARU (PTD) ‑ 0. 26%
Ion ILIESCU (PDSR‑PUR‑PSDR) ‑ 36. 35%
Corneliu VADIM TUDOR (PRM) ‑ 28. 34%
Theodor Dumitru STOLOJAN (PNL) ‑ 11. 78%

Candidaţi în turul II
(procente obţinute)
Klaus‑Werner IOHANNIS (ACL
PNL‑PDL) – 54,43%
Victor‑Viorel PONTA (PSD+UNPR+PC) –
45,56%

Traian BĂSESCU (PDL) – 50,33%
Mircea GEOANĂ (PSD + PC) ‑ 49,66%

Traian BĂSESCU(DA PNL‑PD) ‑ 51.22%
Adrian NĂSTASE (PSD + PUR) ‑ 48.77%

Ion ILIESCU (PDSR‑PUR‑PSDR) ‑ 66.82%
Corneliu VADIM TUDOR (PRM) ‑ 33.17%

Mugur ISĂRESCU (Independent) ‑ 9. 53%
Gyorgy FRUNDA (UDMR) ‑ 6. 21%
Petre ROMAN (PD) ‑ 2. 98%
Teodor Viorel MELESCANU (APR) ‑ 1. 91%
Gheorghe Eduard MANOLE (Independent) ‑ 1. 19%
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Data
alegerilor

Data
alegerilor
3.11.1996
(Primul tur)
17.11.1996
(Turul II)

27.09.1992
(Primul tur)
11.10.1992
(Turul II)
20.05.1990
(Primul tur)

Candidaţi în turul I
(procente obţinute)
Graziela Elena BÎRLĂ (Independent) ‑ 0. 54%
Paul‑Philippe HOHENZOLLERN (PRN) ‑ 0. 49%
Ion SASU (PSM) ‑ 0. 34%
Niculae CERVENI (PLDR) ‑ 0. 28%
Candidaţi în turul I
(procente obţinute)
Ion ILIESCU (PDSR) ‑ 32. 25%
Emil CONSTANTINESCU (CDR) ‑ 28. 21%
Pentre ROMAN (USD) ‑ 20. 53%%
Gyorgy FRUNDA (UDMR) ‑ 6. 01%
Corneliu VADIM TUDOR (PRM) ‑ 4. 72%
Gheorghe FUNAR (PUNR) ‑ 3. 22%
Tudor MOHORA (PS) ‑ 1. 26%
Nicolae MANOLESCU (ANL. ) ‑ 0. 71%
Adrian PĂUNESCU (PSM) ‑ 0. 68%
Ioan POP de POPA (UNC) ‑ 0. 47%
Gheorghe MUNTEAN (PPR) ‑ 0. 42%
Radu CÂMPEANU (ANLEcologistă) ‑ 0. 34%
Nuţu ANGHELINA (Independent) ‑ 0. 34%
Constantin MUDAVA (Independent) ‑ 0. 31%
Constantin NICULESCU (PNA) ‑ 0. 23%
Nicolae MILITARU (Independent) ‑ 0. 22%
Ion ILIESCU (FDSN) ‑ 47. 34%
Emil CONSTANTINESCU (CDR) ‑ 31. 24%
Gheorghe FUNAR (PUNR) ‑ 10. 87%
Caius Traian DRAGOMIR (FSN) ‑ 4. 74%
Ioan MÂNZATU (PR) ‑ 3. 04%
Mircea DRUC (Independent) ‑ 2. 74%
Ion ILIESCU (FSN) – 85. 07%
Radu CÂMPEANU (PNL) – 10. 64%
Ion RAŢIU (PNŢCD) – 4. 29%

Candidaţi în turul II
(procente obţinute)

Candidaţi în turul II
(procente obţinute)
Emil CONSTANTINESCU (CDR) ‑ 54.40%
Ion ILIESCU (PDSR) ‑ 45.59%

Ion ILIESCU (FDSN) ‑ 61.43%
Emil CONSTANTINESCU (CDR) ‑ 38.56%

‑

Sursa: S. Deaconu, Instituţii politice, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017, p. 242‑243

5. Participarea românilor la vot – un exerciţiu democratic
Procentajele obţinute de diversele formaţiuni politice şi de candidaţii la preşedinţie au, desigur, importanţa
lor, dar ele nu reflectă decât o parte a procesului electoral. Semnificativ a fost şi declinul participării la vot
în toată această perioadă postcomunistă. Nivelul de 86% de participare la vot atins la alegerile din 20 mai
1990 era foarte mare, influenţat puternic de noutatea exerciţiului democratic pentru cea mai mare parte
a societăţii româneşti şi de nivelul ridicat al speranţelor de mai bine din primele luni de după Revoluţia din
decembrie 1989. Dezamăgirile acumulate după 1990 au fost însă considerabile şi explică în mare măsură[28]
declinul participării la vot.

[28]

Un factor care are legătură indirectă cu deziluziile perioadei de tranziţie, dar care a influenţat nivelul participării la vot, a
fost emigrarea temporară la muncă a unui număr considerabil de cetăţeni cu drept de vot, corelată cu numărul redus al secţiilor
de vot în străinătate şi cu dificultăţile logistice pe care le‑au întâmpinat cei care ar fi dorit să voteze.
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Participarea la vot la alegerile naţionale (1990‑2016) (%)

Alegeri
parlamentare
Alegeri preziden
ţiale (turul I)
Alegeri preziden
ţiale (turul II)
Alegeri
europarlamentare

1990
86,18

1992
76,28

74,19

1996
76,01

75,90

2000
65,31

57,50

2004
58,51

2007

55,21
29,47

2008
39,20

2009

2012
41,76

2014

54,37

53,17

58,02

64,10

27,67

32,44

2016
39,49

Surse: C. Preda, S. Soare, Regimul, partidele şi sistemul politic din România, p. 91; http://alegeri.roaep.ro/,
http://www.bec2014.ro/wp‑content/uploads/2014/11/SIAP2014_PAR_Raport‑Situatie‑Prezenta‑la‑urne.pdf,
http://prezenta.bec.ro/

Trendul participării la vot a fost continuu descrescător, exceptând o infimă creştere în 2012 la alegerile
parlamentare şi turul II al alegerilor prezidenţiale din 2009 şi 2014, când mobilizarea votanţilor candidaţilor
Traian Băsescu şi Klaus Iohannis a condus la situaţia în care numărul votanţilor la turul II al alegerilor prezidenţiale
l‑a depăşit pe cel al electorilor care se prezentaseră la turul I. Din 2008, de când alegerile parlamentare nu au
mai fost organizate în acelaşi timp cu cele prezidenţiale se observă o prezenţă semnificativ mai mare la cele
prezidenţiale. Există şi unele variaţii privind prezenţa la vot la alegerile europarlamentare: prezenţa în 2014
fiind semnificativ mai mare decât cea din 2009.
Dinamica descrescătoare a prezenţei la vot a făcut ca uneori partidele sau candidaţii la prezidenţiale să
obţină procentaje mai bune pe baza unui număr absolut mai mic de voturi efective. O asemenea situaţie se
poate vedea cel mai bine în cazul lui Ion Iliescu, îndeosebi în faptul că plusul relativ de 4% din 2000 a fost
obţinut cu un număr ceva mai mic de voturi efective decât în 1996.
Voturi pentru Ion Iliescu în turul I al alegerilor prezidenţiale (1990‑2000)
Număr absolut de voturi
%

1990
12.232.498
85,07

1992
5.633. 456
47,34

1996
4.081. 093
32,25

2000
4.076.273
36,35

Sursa: Alexandru Radu, Politica între proporţionalism şi majoritarism.
Alegeri şi sistem electoral în România postcomunistă, Iaşi, 2012.

Tabelul de mai sus evidenţiază şi reducerea considerabilă a capitalului mare de încredere de care a beneficiat
Ion Iliescu la începutul tranziţiei postcomuniste. Această erodare a capitalului electoral, firească la urma urmelor,
nu trebuie însă să ne determine să pierdem din vedere rolul de locomotivă electorală pe care l‑a jucat Ion Iliescu
în condiţiile simultaneităţii alegerilor parlamentare cu primul tur al alegerilor prezidenţiale. Astfel, Ion Iliescu a
obţinut la alegerile din 1990, 1992 şi 1996 procentaje de voturi net superioare cotei partidului din partea căruia
a candidat, ceea ce a contribuit la perpetuarea polarizării politice conturate în ianuarie 1990, care îi opunea
pe partizanii lui Ion Iliescu adversarilor politici ai acestuia. Doar în anul 2000 această polarizare a fost împinsă
în plan secund de nemulţumirea electoratului faţă de forţele politice care formaseră coaliţia guvernamentală
de centru‑dreapta din anii 1996‑2000, nemulţumire care a îngăduit ascensiunea politică a Partidului România
Mare (PRM) şi intrarea în turul doi al alegerilor prezidenţiale a candidatului acestuia, Corneliu Vadim Tudor,
fapt care a determinat pe mulţi dintre oponenţii tradiţionali ai lui Ion Iliescu să‑l sprijine pe acesta în turul doi
al prezidenţialelor. Şi alţi candidaţi au avut un anume rol de locomotivă electorală, dar în cazul lor, ca şi în cel
al lui Ion Iliescu, acest rol a fost într‑un relativ declin de la o rundă electorală la alta.
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Rolul de locomotivă electorală al unora dintre candidaţii la preşedinţie
Candidatul
Ion Iliescu
1990: susţinut de FSN
1992: FDSN
1996: PDSR
2000: Polul Social Democrat
(PSDR+PUR)
Emil Constantinescu
susţinut de CDR

Petre Roman
1996: Uniunea Social Democrată
2000: PD
Corneliu Vadim Tudor
PRM

Adrian Năstase
PSD+PUR

Traian Băsescu
Alianţa DA

% parlamentare
% turul I prez.
% turul II prez.
Diferenţa turul I

% parlamentare
% turul I prez.
% turul II prez.
Diferenţa turul I
% parlamentare
% turul I prez.
Diferenţa turul I
% parlamentare
% turul I prez.
% turul II prez.
Diferenţa turul I
% parlamentare
% turul I prez.
% turul II prez.
Diferenţa turul I
% parlamentare
% turul I prez.
% turul II prez.
Diferenţa turul I

1990
66,67
85,07
18,40

1992
28,00
47,34
61,43
19,34

1996
22,30
32,25
45,59
9,95

20,08
31,24
38,56
11,16

30,42
28,21
54,40
2,21
13,04
20,53
7,49
4,55
4,72
0,17

2000
36,85
36,35
66,82
‑0,50

7,30
2,98
‑4,32
20,24
28,34
33,17
8,10

2004

13,27
12,57
‑0,70
36,86
40,93
48,77
4,07
31,54
33,92
51,23
2,38

Legenda: La alegerile parlamentare s‑a făcut media aritmetică între procentajele obţinute la alegerile pentru Senat şi
alegerile pentru Camera Deputaţilor. Din 2008 alegerile parlamentare şi prezidenţiale nu se mai realizează concomitent,
ceea ce face ca la alegerile parlamentare candidatul la preşedinţie să nu mai poată juca rolul de „locomotivă”. Dimpotrivă,
scăderea popularităţii preşedintelui în funcţie poate să ducă la rezultate slabe obţinute de partidele care îşi arată
susţinerea faţă de politica acestuia.

Personalizarea relativ mare a alegerilor parlamentare în funcţie de candidaţii la alegerile parlamentare, ca
şi relativa incapacitate a principalilor lideri politici de a „tracta electoral” partidele pe care le reprezentau, au
avut un rol important în determinarea deciziei de a decupla cele două tipuri de alegeri odată cu revizuirea din
2003 a Constituţiei.
6. Corectitudinea alegerilor
Multe discuţii a suscitat şi problema corectitudinii alegerilor. Aici trebuie, desigur, să distingem între
problema corectitudinii procedurale a alegerilor şi problema unei eventuale reflectări distorsionate a voinţei
electoratului. Incorectitudini procedurale au fost semnalate cu privire la toate alegerile din România postcomunistă,
dar ele nu au avut anvergura pentru a pune sub semnul întrebării corectitudinea de ansamblu a alegerilor. Este
adevărat, unii candidaţi au formulat acuze de fraudă majoră la unul sau altul dintre scrutine, iar preşedintele PRM,
Corneliu Vadim Tudor, a reiterat asemenea acuze după toate alegerile din anii 2000‑2009, dar atât observatorii
internaţionali, cât şi Biroul Electoral Central şi Curtea Constituţională au considerat că rezultatele comunicate
oficial reflectă relativ corect voinţa electoratului. Suspiciuni mai ample au existat pornind de la numărul relativ
mare de voturi anulate la alegerile parlamentare din 1992 (peste 1,5 milioane voturi anulate, respectiv 12,06%
din voturile pentru Senat şi 12,73% din voturile pentru Camera Deputaţilor[29]) sau de la numărul relativ mare
[29]
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al voturilor obţinute de Traian Băsescu la secţiile de votare din străinătate la turul II al alegerilor prezidenţiale
din 2009[30], dar în niciunul dintre aceste cazuri nu s‑a ajuns la invalidarea rezultatului alegerilor. De altfel,
este de remarcat faptul că la alegerile parlamentare de după 1990 (exceptând alegerile din 2004), partidul
organizator al alegerilor a pierdut sistematic la vot. Astfel, în 1992, Frontul Salvării Naţionale (care controla
Ministerul de Interne în guvernul de coaliţie condus de Theodor Stolojan) a obţinut puţin peste 10% din voturi,
iar PNL (care controla Ministerul Justiţiei) nici nu a obţinut numărul de voturi necesar pentru a depăşi pragul
electoral. În 1996, Partidul Democraţiei Sociale din România a pierdut atât alegerile parlamentare, cât şi pe
cele prezidenţiale. În 2000, Convenţia Democratică (care controla Ministerul de Interne şi domina guvernul de
coaliţie condus de Mugur Isărescu) a ratat intrarea în Parlament, iar premierul candidat la preşedinţie a ieşit
pe locul IV. În 2004, PSD a câştigat, într‑adevăr, majoritatea relativă la alegerile parlamentare, dar a pierdut
turul II al prezidenţialelor şi a trecut în opoziţie, iar în 2008, PNL (partidul aflat la guvernare) a ieşit pe locul
al III‑lea, cu sub 18% din voturi. În alegerile legislative din decembrie 2012, Uniunea Social‑Liberală (USL), aflată
la guvernare, a câştigat 60,03% din voturi la Senat şi 58,50% din voturi la Camera Deputaţilor, dar la alegerile
prezidenţiale din 2015, Victor Ponta, prim‑ministru şi preşedinte al PSD, a pierdut alegerile în faţa lui Klaus
Iohannis susţinut de către vechii parteneri de guvernare (PNL). Penalizarea de către electorat a partidului aflat
la guvernare poate evidenţia şi limitele capacităţii de falsificare a rezultatelor alegerilor de către autorităţi în
România postcomunistă. La această limitare a capacităţii de falsificare a alegerilor au contribuit: scăderea
treptată a numărului voturilor anulate, măsurile de prevenire a votului multiplu, şi mai ales perfecţionarea
sistemului de control reciproc al rezultatelor prin prezenţa reprezentanţilor partidelor şi a observatorilor în
birourile secţiilor, în birourile de circumscripţie şi în Biroul Electoral Central.
Aceasta nu înseamnă că nu au fost probleme în reflectarea voinţei electoratului prin rezultatele alegerilor. Unele
dintre aceste probleme au fost însă determinate de natura sistemului electoral folosit. Astfel, datorită pragului
electoral, numărul voturilor „irosite” (voturi acordate unor liste care nu au obţinut mandate parlamentare) a
variat în jurul lui 17% în 1992 şi 1996, a sporit la peste 20% în 2000, scăzând la circa 12% în 2004 şi crescând
apoi la circa 13% în 2008[31], pentru ca, ulterior, să scadă substanţial. Astfel, la alegerile parlamentare din 2012,
procentul voturilor irosite a variat între 3,29% pentru Camera Deputaţilor şi 5,73% pentru Senat[32]. La alegerile
parlamentare din 2016, a revenit trendul crescător al numărului de voturi irosite: aproximativ 8,48% pentru
Camera Deputaţilor şi respectiv 7,11% pentru Senat.
Eliminarea voturilor „irosite” din calculul pentru repartizarea mandatelor parlamentare a creat „prime
electorale” ad‑hoc pentru formaţiunile politice care au reuşit să depăşească pragul electoral, şi, în primul
rând, pentru acelea care au câştigat majoritatea relativă în alegeri. Aceste prime au variat în jurul a 6% pentru
câştigătorii alegerilor din 1992 şi 1996, aproape 9% pentru PSD în 2000, au scăzut la sub 4% în 2004 şi la
aproape 4,5% în 2008[33].
[30]

Scorul strâns al alegerilor prezidenţiale din turul II (o diferenţă de puţin peste 71.000 de voturi în favoarea candidatului
Traian Băsescu, reprezentând 0,67% din totalul voturilor exprimate) a încurajat speculaţiile că alegerea a fost fraudată la secţiunile
din străinătate, unde Traian Băsescu a obţinut 115.831 voturi comparativ cu 31.045 voturi pentru Mircea Geoană. Nu trebuie
uitat însă că Traian Băsescu şi PDL avuseseră anterior o poziţie dominantă în ceea ce priveşte voturile din străinătate şi la
alegerile parlamentare din 2008 şi la turul I al alegerilor prezidenţiale din 2009, astfel încât succesul său la secţiile din străinătate
la turul II al prezidenţialelor nu a fost cu adevărat o surpriză. De altfel, după ce PSD a contestat rezultatul alegerilor şi după
renumărarea voturilor anulate, Curtea Constituţională a validat rezultatul anunţat de Biroul Electoral Central şi prin aceasta
realegerea preşedintelui Traian Băsescu.
[31]

Procentajele calculate ca medie aritmetică a voturilor „irosite” pentru cele două Camere, se bazează pe datele din
C. Preda, S. Soare, op. cit., p. 97, completate cu date de la Biroul Electoral Central (http://www.becparlamentare2008.ro/rezul/
anexa8abun.pdf şi http://www.becparlamentare2008.ro/rezul/anexa8bbun.pdf).
Pentru Parlamentul European, voturile „irosite” au fost de circa 18% în 2007 şi sub 3% în 2009 (http://www.bec2009pe.ro/
Documente%20PDF/Rezultate/Rezultate%20finale/Proces%20verbal%20centralizare%20voturi.pdf).
[32]

C. Preda, Partide, voturi şi mandate la alegerile din România (1990‑1992), în Studia Politica: Romanian Political Science Review,
13 (1/2013), p. 52, http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/44740/ssoar‑studiapolitica‑2013‑1‑preda‑Partide_
voturi_si_mandate_la.pdf?sequence=1.
[33]

Procentajele calculate ca medie aritmetică a primelor pentru cele două camere se bazează pe datele din C. Preda, S. Soare,
op. cit., p. 97, completate cu http://www.becparlamentare2008.ro/rezul/anexa8abun.pdf şi http://www.becparlamentare2008.
ro/rezul/anexa8bbun.pdf
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7. Coerenţa opţiunilor electorale ale cetăţenilor
Un alt aspect semnificativ a fost volatilitatea votului acordat diverselor formaţiuni politice şi/sau candidaţi
la alegerile prezidenţiale. Această volatilitate a fost amplă mai ales în cazul PNL, care, de la peste 900.000 de
voturi la parlamentarele din 1990 a coborât la sub 300.000 de voturi (şi ratarea pragului electoral de 3%) în
1992, în cazul CDR, care a obţinut circa 2,2 milioane voturi în 1992, circa 3,7 milioane voturi în 1996 şi puţin
peste 0,5 milioane voturi în 2000 (dacă luăm în considerare şi voturile PNL, care în 1996 a făcut parte din CDR,
iar în 2000 a candidat pe liste separate, circa 1,3 milioane voturi), sau în cazul PRM, care a obţinut 0,4 milioane
voturi în 1992, 0,55 milioane voturi în 1996, 2,2 milioane voturi în 2000, sub 1,4 milioane voturi în 2004, puţin
peste 230.000 voturi în 2008 şi mai puţin de 110.000 voturi în 2012. PD a obţinut peste 1,1 milioane voturi în
1992, circa 1,3 milioane voturi în 1996 (dar în alianţă cu PSDR), şi sub 0,8 milioane voturi în 2000, după care
circa 3,2 milioane voturi în 2004 în cadrul Alianţei D. A. cu PNL (contribuţia directă a PD putând fi estimată la
aproximativ 1,4 milioane voturi), şi peste 2,25 milioane voturi ca PDL în 2008, pentru ca în 2012 Alianţa România
Dreaptă (PDL, Forţa Civică, PNŢ‑CD) să obţină doar 1,2 milioane de voturi. Ceva mai stabil a fost PSD, cu puţin
peste 3 milioane voturi în 1992, peste 2,7 milioane voturi în 1996, circa 4 milioane voturi în 2000 (în alianţă
cu PSDR şi PUR), sub 3,8 milioane voturi în 2004, puţin peste 2,3 milioane voturi în 2008, peste 4,3 milioane
voturi în 2012 atribuite USL şi nu mai puţin de 3,2 milioane voturi (fără a mai forma alianţe cu alte partide
importante) în 2016. Evident, cea mai stabilă formaţiune politică parlamentară a fost UDMR, al cărei număr de
voturi a scăzut, într‑adevăr, de la aproape 1 milion în 1990 la puţin peste 440.000 în 2016 (la Senat), dar care
s‑a menţinut la toate alegerile parlamentare postcomuniste într‑o marjă de ±1% faţă de ponderea minorităţii
maghiare în populaţia totală a României[34].
8. Mai multe sau mai puţine partide pe scena politică? Cum rezolvăm dilema?
Pragul electoral, modificarea în sens restrictiv a legislaţiei referitoare la partidele politice (care în 2003 a mărit
numărul de susţinători necesari la înregistrarea unui partid politic la cel puţin 25.000 de semnături) şi logica
polarizatoare a vieţii politice din România postcomunistă a făcut ca numărul partidelor politice reprezentate
în Parlament să se reducă de‑a lungul celor aproape 3 decenii de după 1989. Astfel, dacă facem abstracţie de
organizaţiile minorităţilor naţionale care au beneficiat de mandate de deputat datorită prevederilor speciale
ale legii, în Parlament au reuşit să câştige mandate 16 formaţiuni politice în 1990, 12 formaţiuni politice în
1992 şi 1996, 7 în 2000, 6 în 2004, 5 în 2008, 4 partide şi alianţe în 2012 şi 6 în 2016.
Din cele 196 de partide care au participat la alegerile parlamentare din anii 1990‑2004, doar nouă au reuşit
să câştige mandate în cel puţin trei alegeri (în 2008 acestora li s‑a alăturat Partidul Conservator, care însă şi‑a
obţinut mandatele doar în cadrul unor alianţe cu PSD)[35].
9. Sistemele electorale utilizate în alegerile locale
Desfăşurate la intervale de patru ani începând din 1992, alegerile locale au pus în competiţie mandate de
primar şi de consilier local pentru peste 3000 de localităţi şi de consilier judeţean (consilier general în municipiul
Bucureşti) pentru cele 41 de judeţe şi municipiul Bucureşti. Alegerile pentru primari s‑au desfăşurat în sistem
majoritar cu două tururi de scrutin, iar cele pentru consilieri locali şi judeţeni în sistem proporţional pe listă,
cu aplicarea pragului electoral.
În 2008, s‑a introdus şi alegerea directă, prin vot majoritar într‑un singur tur de scrutin, a preşedinţilor
Consiliilor Judeţene. Alegerile locale au avut loc în prima jumătate a anului (în 1992 în februarie, apoi regulat
în iunie), premergător alegerilor generale la nivel naţional şi constituindu‑se astfel în „adevărate teste” pentru
partidele politice înaintea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale. În municipiul Bucureşti, doar unul dintre
[34]

S‑a făcut media aritmetică a voturilor obţinute de diferitele partide pentru cele două camere ale Parlamentului.

[35]

Cristian Preda şi Sorina Soare remarcă faptul că dintre orientările politico‑ideologice, doar cinci au reuşit să se impună
durabil pe scena politică românească: social‑democraţii, liberalii, popularii de centru‑dreapta (categorie în care ei includ PNŢ‑CD şi
alte câteva formaţiuni mai mici, dar şi PD/PDL după 2005), naţional‑populiştii şi reprezentanţii minorităţilor. Ibidem, p. 103 şi urm.
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cei şase primari generali, aleşi după 1992, a reuşit să fie reales (Traian Băsescu, în 2004), acest rezultat fiind
datorat faptului că doar doi dintre aceştia au candidat sau au putut candida pentru un al doilea mandat. În
schimb, în multe alte localităţi şi mai ales municipii reşedinţă de judeţ primarul în funcţie a fost deseori reales
de electorat, ajungându‑se la situaţii în care aceeaşi persoană a fost aleasă consecutiv şi de şase ori în funcţia de
primar (Mircea Hava la Alba‑Iulia, începând din 1996); de cinci ori (Florin Cârciumaru la Târgu‑Jiu, 2000‑2016 – a
renunţat la funcţia de primar pentru un mandat de senator; Dorin Florea la Târgu‑Mureş, începând cu 2000),
de patru ori (Gheorghe Ciuhandu la Timişoara, 1996‑2012, Decebal Bacinschi la Focşani, 2000‑2016, Klaus
Johannis la Sibiu 2000‑2014, Marian Vanghelie la sectorul 5 din Bucureşti, 2000‑2015, Neculai Onţanu la
sectorul 2, 2000‑2016, etc. ).
În cazul localităţilor rurale, presa a relatat câteva cazuri de primari care sunt în această funcţie, neîntrerupt,
din 1990. Mulţi dintre primari, cei mai vizibili fiind aceia care au exercitat mai multe mandate, au pierdut Primăria
nu în urma unor alegeri, ci a unor probleme de ordin juridic: suspendări, dar şi condamnări definitive. Pe de altă
parte, nu putem trece cu vederea faptul că ultimii doi preşedinţi ai României au exercitat anterior demnitatea
de primar, care, cu siguranţă, le‑a adus un important capital politic. Puterea de primar sau de preşedinte al
Consiliului Judeţean, din punct de vedere electoral, este cu atât mai mare, cu cât unii dintre aceşti primari au
schimbat partidul politic sau au candidat uneori ca independenţi, fără ca aceasta să le diminueze semnificativ
aderenţa la electorat. Dincolo, însă, de acest aspect, care arată faptul că ideologiile şi chiar afilierile partinice
sunt secundare la nivel local, au fost şi situaţii în care rezultatul unora dintre alegerile locale a indicat un trend
politic continuat apoi la alegerile parlamentare, cum a fost cazul victoriilor candidaţilor Convenţiei Democrate
la alegerile din Bucureşti din 1992 şi 1996, realegerea lui Traian Băsescu la Bucureşti în 2004, eliminarea din
turul I a lui Gheorghe Funar şi apoi victoria finală a lui Emil Boc la Cluj‑Napoca în 2004, sau înfrângerea lui
Dumitru Sechelariu de către Romeo Stavarache la Bacău tot în 2004.
După alegerile parlamentare şi prezidenţiale din noiembrie‑decembrie 2004 a avut loc o restructurare
treptată a spectrului politic în funcţie de actorul cel mai puternic electoral şi cel mai activ politic. Acesta nu mai
era Ion Iliescu, care, după expirarea ultimului său mandat de preşedinte al României, a pierdut în aprilie 2005
şi competiţia cu Mircea Geoană pentru conducerea PSD, ci noul preşedinte al României Traian Băsescu. Astfel,
dacă în anii 1990, întreaga scenă politică fusese dominată de disputele dintre partizanii şi adversarii lui Ion
Iliescu, între 2005 şi 2014 întreg spectrul politic a fost structurat de partizanatul şi, respectiv, adversitatea faţă
de Traian Băsescu. În prezent, după alegerile parlamentare din 2016, ne aflăm într‑o situaţie de coabitare în care
preşedintele ţării nu este sprijinit de către partidele politice aflate la guvernare. Repoziţionările formaţiunilor
politice, mai ales cele de după 2005, au condus la alianţe transideologice, cum a fost, de exemplu, sprijinirea
în Parlament a guvernului PNL‑UDMR condus de Călin Popescu‑Tăriceanu de către PSD, PC şi minorităţi în anii
2007‑2008, şi chiar colaborarea acestor forţe la suspendarea din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu în aprilie
2007, sau crearea în 2011 a USL de către PSD şi Alianţa de Centru Dreapta (PNL şi PC).
Restructurarea scenei politice a relansat şi solicitările de schimbare a sistemului electoral[36]. Încă din
1999, au început să fie receptate solicitările societăţii civile pentru înlocuirea votului pe listă şi a reprezentării
proporţionale cu un sistem majoritar, uninominal. Ideea dominantă era aceea de a‑i lega mai strâns pe aleşi
de alegători. Aceste tentative nu au fost însă însuşite cu adevărat de niciuna dintre forţele politice majore
până în 2007, când, după ce a fost reinstalat în funcţia de preşedinte prin succesul la referendumul din 19
mai 2007, Traian Băsescu a solicitat organizarea unui nou referendum pentru schimbarea modului de alegere
a parlamentarilor prin trecerea la un sistem majoritar în două tururi de scrutin, similar celui folosit pentru
alegerea primarilor. Deşi circa 80% dintre alegătorii care au participat la vot au susţinut propunerea preşedintelui
Băsescu, rezultatul referendumului nu a putut fi validat din cauza prezenţei mici la vot (doar 26,5% dintre
alegători)[37]. Cu toate acestea, referendumul s‑a constituit într‑un avertisment pentru adversarii preşedintelui
Băsescu, care au realizat faptul că menţinerea neschimbată a sistemului proporţional pe liste îi dezavantaja
în competiţia politică cu partizanii acestuia. De aceea, după negocieri între partidele care susţineau guvernul,
în principal între PNL şi PSD, s‑a ajuns la o soluţie hibridă, care îmbina candidaturile uninominale cu un mod
[36]

C. Preda, S. Soare, op. cit., p. 100‑101.

[37]

http://www.becreferendum2007vu.ro/rezultate.html
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esenţialmente proporţional de atribuire a mandatelor, sistem care s‑a aplicat la alegerile din 2008 şi 2012,
în 2016 revenindu‑se la votul pe liste de partid, motivat şi de faptul că, în 2012, prin aplicarea acestui sistem
mixt de vot, în care sunt votate persoane, dar se păstrează şi sistemul reprezentării proporţionale a partidelor
politice în Legislativ, numărul parlamentarilor a cunoscut o creştere spectaculoasă, de la 471 în 2008 la 588 în
2012, rezultat direct al faptului că una dintre formaţiunile politice (Uniunea Social‑Liberală) a obţinut un scor
electoral de mai mult de 50% din voturile acordate.
10. Concluzii
De‑a lungul ultimilor 28 de ani de democraţie constituţională în România putem constata o fluctuaţie destul
de mare a legislaţiei electorale. Spre exemplu, pentru alegerea Preşedintelui României au fost adoptate 2 legi:
una în anul 1992 modificată de cinci ori, în special prin Ordonanţe de urgenţă în anii electorali, şi alta în anul
2004, modificată şi ea de şapte ori, tot prin Ordonanţe de urgenţă cu precădere şi în ani electorali.
Legile privind alegerea Preşedintelui României
Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui
României, modificată prin:
1. OUG nr. 63/26.05.2000
2. OUG nr. 129/30.06.2000
3. OUG nr. 140/14.09.2000
4. OUG nr. 154/10.10.2000
5. Legea nr. 43/21.01.2003

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui
României, modificată prin:
1. OUG nr. 77/7.10.2004
2. OUG nr. 95/2.09.2009
3. Legea nr. 98/15.06.2011
4. Legea nr. 76/24.05.2012
5. Legea nr. 187/24.10.2012
6. OUG nr. 4/5.02.2014
7. OUG nr. 45/26.06.2014

În ceea ce priveşte alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, s‑au adoptat 4 legi în anii electorali, iar
acestea au fost modificate de fiecare dată, tot în anii electorali, şi cu precădere prin Ordonanţe de urgenţă. Uneori,
aceste modificări prin Ordonanţe de urgenţă au avut loc la doar câteva luni după adoptarea legii electorale de
către Parlament ceea ce demonstrează faptul că Parlamentul a adoptat astfel de legi fără o atentă analiză din
moment ce ale au avut nevoie de corecturi făcute prin Ordonanţe de urgenţă.
Legile privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
Legea nr. 68/1992
privind alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului,
modificată prin:
1. Legea
nr. 115/16.10.1996

Legea nr. 373/2004
privind alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului,
modificată prin:
1. OUG nr. 80/14.10.2004

2. OUG nr. 63/26.05.2000

2. Legea
nr. 334/17.07.2006
3. OUG nr. 129/30.06.2000 3. OUG nr. 31/4.05.2007
4. OUG nr. 140/14.09.2000 4. OUG nr. 35/9.05.2007
5. OUG nr. 154/10.10.2000
6. OUG nr. 165/13.10.2000
7. OUG nr. 212/21.11.2000
8. Legea nr. 43/21.01.2003
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Legea nr. 35/2008
privind alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului,
modificată prin:
1. OUG nr. 66/28.05.2008

Legea nr. 208/2015
privind alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului,
modificată prin:
1. Legea
nr. 288/19.11.2015

2. OUG nr. 97/27.08.2008
3. Legea
nr. 323/20.10.2009
4. Legea
nr. 187/24.10.2012
5. OUG nr. 70/20.11.2012
6. OUG nr. 4/5.02.2014
7. OUG nr. 12/19.03.2014

preeminenţa dreptului

9. Legea
nr. 286/27.06.2003
10. OUG nr. 50/15.06.2004
Nici în privinţa legislaţiei privind alegerile locale lucrurile nu stau diferit, ţinând cont de faptul că legislaţia
electorală în această materie a fost modificată destul de des şi, în mod special, prin Ordonanţe de urgenţă, în
ani electorali.
Legile privind alegerea autorităţilor publice locale
Legea nr. 70/1991 privind
Legea nr. 67/2004 privind alegerea
alegerile locale, modificată prin: autorităţilor publice locale,
modificată prin:
1. Legea nr. 25/12.04. 1996
1. OUG nr. 8/24.02.2005
2. Legea nr. 164/30.07.1998
2. OUG nr. 20/27.02.2008
3. OUG nr. 28/12.04.2000
3. Legea nr. 35/13.03.2008
4. OUG nr. 63/26.05.2000
4. OUG nr. 32/19.03.2008
5. OUG nr. 72/17.05.2001
5. Legea nr. 76/24.05.2012
6. Legea nr. 158/10.04.2002
6. Legea nr. 187/24.10.2012
7. Legea nr. 161/10.04.2002
7. OUG nr. 4/5.02.2014
8. Legea nr. 170/10.04.2002
8. Legea nr. 338/10.12.2014
9. Legea nr. 43/21.01.2003

Legea nr. 115/2015 privind
alegerea autorităţilor publice
locale, modificată prin:

Toate aceste situaţii au constituit un factor de incertitudine juridică şi o cauză a deficienţelor acestei legislaţii,
constatate cu prilejul aplicării sale.
Curtea Constituţională, chemată să se pronunţe asupra constituţionalităţii normelor juridice electorale,
a instituit o jurisprudenţă care mai degrabă a încurajat această practică a modificării legilor prin Ordonanţe
de urgenţă, ea nesancţionând modificarea legislaţiei prin astfel de proceduri, deşi tot ea consideră că un
stat democratic înseamnă legi stabile adoptate în Parlament. ,,Caracterul democratic al unui stat nu poate fi
conceput fără o legislaţie electorală care să permită, în mod efectiv, exprimarea voinţei reale a cetăţenilor de
a‑şi alege organele reprezentative, prin alegeri libere, periodice şi corecte. Un sistem electoral democratic şi
stabil, inspirat din această voinţă reală a celor care, potrivit art. 2 din Constituţie, sunt deţinătorii suveranităţii
naţionale, este de natură să determine o percepţie şi o atitudine civică corespunzătoare a cetăţenilor şi, totodată,
poate impune o conduită adecvată competitorilor electorali. Aceste considerente recomandă ca reglementările
în materie electorală să fie dezbătute în Parlament, iar nu adoptate pe calea unei proceduri cu caracter de
excepţie, prin care Parlamentul este ocolit, dar obligat la un vot tacit asupra unui conţinut normativ aflat la
aprecierea aproape exclusivă a Guvernului’’[38].
De‑a lungul timpului, instabilitatea legislativă în materie electorală, determinată de modificarea acestei
legislaţii, cu precădere, în anii electorali „s‑a relevat a fi nu doar un factor de incertitudine juridică, ci şi o cauză
a deficienţelor acestei legislaţii, constatate cu prilejul aplicării sale’’. [39]
Tot prin jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a încurajat modificarea legislaţiei electorale deficitare,
imperfecte, însă nu în anii electorali. Un caz concret îl reprezintă legislaţia electorală adoptată în anul 2008
asupra căreia Curtea Constituţională s‑a pronunţat, stabilind că „actuala reglementare a sistemului electoral
[38]
Decizia Curţii Constituţionale nr. 51 din 25 ianuarie 2012 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera
Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată
în Monitorul Oficial nr. 90 din 3 februarie 2012.
[39]
Decizia Curţii Constituţionale nr. 682 din 27 iunie 2012 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea
şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial nr. 473 din 11 iulie 2012.

preeminenţa dreptului

35

românesc prezintă o serie de imperfecţiuni şi, ca atare, se impune o reconsiderare a acesteia din perspectiva
alegerilor parlamentare din anul 2012, care să asigure, sub toate aspectele, organizarea şi desfăşurarea
unor alegeri democratice în România. În această privinţă, trebuie să se pornească de la realităţile economice,
politice şi sociale ale ţării, de la rolul partidelor politice în procesul electoral, de la necesitatea raţionalizării
Parlamentului şi, în final, să fie reglementat un tip de scrutin corespunzător concluziilor desprinse şi care să aibă
corespondent în tipurile de scrutin care se regăsesc în majoritatea statelor europene… Rezultatele alegerilor
parlamentare din noiembrie 2008 au arătat că mecanismul utilizat pentru atribuirea mandatelor a avut drept
consecinţă rezultate neconforme celor specifice unui tip de scrutin majoritar uninominal, rezultate determinate
de calculele matematice reglementate de regulile procedurii electorale ale scrutinului uninominal prevăzut
de Legea nr. 35/2008. Aşa se face că desemnarea unor parlamentari s‑a realizat pe baza unor calcule, fără
ca o asemenea desemnare să rezulte din alegeri, în urma exprimării prin vot a opţiunilor politice. În cadrul
preocupărilor de revizuire a legislaţiei electorale, o atenţie sporită trebuie acordată posibilităţii cetăţenilor
români cu drept de vot care domiciliază în străinătate, şi nu numai acestora, de a‑şi exercita dreptul de vot, în
cadrul unei proceduri speciale, inclusiv prin votul electronic, care să se desfăşoare în corelare cu orele oficiale
ale României între care se desfăşoară procesul de votare’’[40].
Din păcate, considerentele Curţii Constituţionale nu au fost luate în seamă de către legiuitor, acesta păstrându‑şi
obiceiul de a modifica legile tot în anii electorali şi pe calea ordonanţelor de urgenţă.
Modificările aduse legii privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, modificată prin:
1. Legea nr. 551/18.12.2003
2. OUG nr. 92/9.10.2003
3. Legea nr. 129/5.05.2007
4. OUG nr. 27/25.04.2007
5. OUG nr. 34/9.05.2007
6. OUG nr. 103/30.09.2009
7. OUG nr. 41/5.07.2012
8. Legea nr. 62/10.04.2012
9. Legea nr. 76/24.05.2012
10. Legea nr. 131/17.07.2012
11. Legea nr. 153/24.07.2012
12. Legea nr. 187/24.10.2012
13. Legea nr. 341/16.12.2013
14. OUG nr. 15/11.05.2016
15. Legea nr. 159/6.07.2018
16. OUG nr. 86/18.09.2018
Ce‑i de făcut într‑o astfel de situaţie[41]? O legislaţie electorală stabilă şi predictibilă este în măsură să asigure
condiţiile propice pentru alegeri corecte. Tocmai de aceea, considerăm că este nevoie de:
• Stabilitate legislativă
Stabilitatea legislativă consolidează alegerile democratice pentru că numai o legislaţie stabilă poate
asigura alegătorului cunoaşterea din timp a regulilor juridice după care îşi exprimă opţiunea în cadrul
diferitelor tipuri de scrutin.

Decizia Curţii Constituţionale nr. 61 din 14 ianuarie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor
art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi
a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial nr. 76 din 3 februarie 2010.
[40]

A se vedea S. Deaconu, Stabilitatea şi predictibilitatea legislaţiei electorale, condiţii necesare pentru alegeri corecte,
Revista Expert Electoral, Ediţie specială/2016.
[41]
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•

•

•

Adoptarea unor norme de drept clare
Orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându‑se
previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi
aplicat[42]. Prevederile legale trebuie să stabilească distinct, precis, explicit şi cu claritate obligaţiile şi
drepturile alegătorilor. Numai aşa, legile clare şi predictibile vor putea evita manipularea alegatorului.
Coerenţă a legislaţiei
O legislaţie electorală coerentă creează la rândul ei o jurisprudenţă coerentă care disciplinează partidele
şi instituţiile statului. Această coerenţă este dată şi de o schimbare mai rară a diferitelor tipuri de
sisteme electorale. Trebuie evitate situaţiile schimbării de la un ciclu electoral la altul a diferitelor
sisteme electorale şi a modurilor de scrutin.
Transparenţă în adoptarea normelor de drept
Evitarea modificării legislaţiei electorale prin Ordonanţe de urgenţă şi adoptarea acestor modificări prin
legi cu suficient de mult timp înainte de alegeri reprezintă o necesitate. Legile dezbătute în Parlament
asigură un grad sporit de transparenţă şi ajută la consolidarea Parlamentului şi a partidelor politice.

A se vedea, în acest sens, considerentele din Decizia Curţii Constituţionale nr. 1 din 11 ianuarie 2012 referitoare la obiecţia
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 227/2002, precum
şi, în special, ale art. I pct. 5 [referitor la art. 4 alin. (1)], pct. 6 [referitor la art. 5 alin. (1) şi (2)], pct. 8, pct. 9 [referitor la art. 8
alin. (3) lit. a)‑d)], pct. 14 [referitor la art. 131 şi 134], pct. 15 [referitor la art. 14 alin. (1) lit. b)] din lege 1/2012, publicată în
Monitorul Oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2012.
[42]
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Există o ierarhie a drepturilor omului
în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului?
Drd. Teodor Papuc
Secretar general adjunct al Curţii Constituţionale
din Republica Moldova
Încă din primii ani de facultate studenţii din România şi din Republica Moldova (sau, de fapt, o mare parte
din aceştia) află, cel puţin la cursul de drept internaţional şi la cel de drept european al drepturilor omului, că
drepturile sunt egale, că nu variază în grad, că „niciun drept nu este mai drept decât altul”.[1] Această ipoteză
generală pare ciudată, având în vedere faptul că, de cele mai multe ori, conflictele dintre drepturi sunt rezolvate
în favoarea unei singure părţi. În ipoteza unui conflict, nu poate fi pus semnul egalităţii între toate drepturile,
reconciliindu‑le prin împărţirea sacrificiilor cerute de fiecare din acestea în mod egal, potrivit unei strategii
distributive.[2]
Mai bine spus, există drepturi care pierd lupta.
Probabil că aţi trăit şi dumneavoastră această experienţă şi că v‑aţi pus şi dumneavoastră problema drepturilor
perdante.
Teoria egalităţii drepturilor are mai multe surse. Proclamaţia de la Teheran, din 1968, afirmă că drepturile
omului şi libertăţile fundamentale sunt indivizibile. Se spune că acestea sunt indivizibile pentru că realizarea
fiecărui drept al omului reclamă realizarea altor drepturi ale omului. Drepturile sunt indivizibile şi interdependente,
de vreme ce nevoile fiinţelor umane nu pot fi separate una de alta sau nu pot fi cântărite, ci trebuie realizate
ca un întreg.[3] Conceptul indivizibilităţii drepturilor are baze solide în discursul contemporan, fiind exprimat,
de exemplu, în articolul 6 din Declaraţia privind dreptul la dezvoltare din 1986 şi în punctul 5 din Declaraţia şi
Programul de acţiune de la Viena din 1993[4]. Declaraţia de la Viena subliniază că „toate drepturile omului sunt
universale, indivizibile şi interdependente. Comunitatea internaţională trebuie să trateze drepturile omului de
o manieră globală, corectă şi egală, la acelaşi nivel şi cu aceeaşi emfază.”
Unele state au implementat în sistemele lor constituţionale această doctrină. Este cazul Canadei, unde
funcţionează aşa‑numita „No Hierarchy of Constitutional Rights Doctrine”. Ea presupune că garanţiile privind
drepturile şi libertăţile conţinute într‑o parte a Constituţiei nu pot fi utilizate pentru a preveni, restrânge sau
extinde implementarea drepturilor sau a privilegiilor conţinute într‑o altă parte a Constituţiei.[5]
Această teorie contestă, de fapt, ideea de ierarhie în domeniul drepturilor omului, cu care este incompatibilă.[6]
Totuşi, mai multe instrumente de protecţie a drepturilor omului conţin prevederi care scot în evidenţă
caracterul inderogabil al anumitor drepturi. Spre exemplu, articolul 4 din Pactul internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice.[7] Sau articolul 15 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care prevede, la
paragraful său secund, că, în caz de război sau de alt pericol public, nu este permisă derogarea de la protecţia
[1]

Samantha Besson, Conflicts of Constitutional Rights: Nature, Typology and Resolution, în The Morality of Conflict. Reasonable
Disagreement and the Law, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2005, p. 436.
[2]

Ibid.

[3]

Peggy Ducoulombier, Les conflits de droits fondamentaux devant la Cour Europeenne des Droits de l’Homme, Bruxelles:
Bruylant, 2011, p. 476.
[4]

Adoptată la cea de‑a doua Conferinţă mondială privind drepturile omului.

[5]

Mark Carter, Analysis of the No Hierarchy of Constitutional Rights Doctrine, Review of Constitutional Studies, vol. 12,
nr. 1, 2006, p. 20.
[6]

Teraya Koji, Emerging Hierarchy in International Human Rights and Beyond: From the Perspective of Non‑derogable Rights,
European Journal of International Law, vol. 12, nr. 5, 2001, p. 918.
[7]

1. În cazul în care un pericol public excepţional ameninţă existenţa naţiunii şi este proclamat printr‑un act oficial, statele
părţi la prezentul Pact pot ca, în limita strictă a cerinţelor situaţiei, să ia măsuri derogatorii de la obligaţiile prevăzute în prezentul
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dreptului la viaţă, a dreptului de a nu fi supus relelor‑tratamente, a dreptului de a nu fi ţinut în sclavie sau în
condiţii de aservire, a dreptului de a nu‑ţi fi aplicată o pedeapsă fără lege sau a dreptului de a nu fi judecat sau
pedepsit de două ori. În aceste instrumente de protecţie a drepturilor omului, unele drepturi sunt concepute
să‑şi menţină forţa şi validitatea depline, în special în situaţii de urgenţă, indiferent dacă vin în conflict cu alte
drepturi sau interese. Este un argument puternic în favoarea ideii potrivit căreia există cel puţin un catalog
minim de drepturi fundamentale sau elementare ale omului.[8]
Tabloul se complică atunci când, de exemplu, Curtea Internaţională de Justiţie creditează existenţa unei
ierarhii. Într‑un cunoscut dictum din cazul Barcelona Traction,[9] judecat pe 5 februarie 1970, ea susţine faptul
că „drepturile de bază ale fiinţei umane” creează obligaţii erga omnes.[10] Există, aşadar, drepturi ale omului de
bază, spre deosebire de alte drepturi ale omului, care nu sunt de bază. La nivel european, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului (în continuare, „Curtea” sau „Curtea Europeană”) afirmă în Ilaşcu şi alţii v. Moldova şi Rusia, 8
iulie 2004, para. 334 caracterul absolut al dreptului la viaţă şi al dreptului de a nu fi supus relelor‑tratamente. Din
nou, ideea drepturilor absolute care nu pot fi limitate şi ideea drepturilor relative care pot fi limitate este
suficientă pentru a confirma existenţa unei ierarhii. În Streletz, Kessler şi Krenz v. Germania, 22 martie 2001,
para. 94, Curtea Europeană reţine că dreptul la viaţă reprezintă un atribut inalienabil al persoanei umane,
constituind valoarea supremă în scara drepturilor omului. În Pretty v. Regatul Unit, 29 aprilie 2002, para. 37,
Curtea susţine că jurisprudenţa ei acordă prioritate articolului 2, ca uneia dintre cele mai fundamentale prevederi
ale Convenţiei. Fără garantarea dreptului la viaţă, garantarea celorlalte drepturi ar fi iluzorie. În Odievre v. Franţa,
13 februarie 2003, para. 45, Curtea afirmă că dreptul la viaţă reprezintă o valoare superioară a Convenţiei.
În prezentul articol sugerez existenţa unei ierarhii pretoriene a unor aspecte ale drepturilor omului. Voi
parafraza opinia inspirată a unui fost preşedinte al Curţii Supreme a Statelor Unite, Charles Evans Hughes,[11]
şi voi spune că Convenţia Europeană este ceea ce spun judecătorii de la Strasbourg că este. Cu alte cuvinte,
ierarhia pretoriană există în mod independent faţă de cea formală, iar uneori poate să nu ţină cont de aceasta.
Vă voi oferi un exemplu care confirmă omiterea clauzei de non‑derogabilitate a Convenţiei Europene a
Drepturilor Omului, atunci când sunt în discuţie cele mai profunde aspecte ale demnităţii umane. În cazurile
S. W. v. Regatul Unit (para. 44) şi C. R. v. Regatul Unit (para. 42), din 22 noiembrie 1995, a existat un conflict între
dreptul garantat de articolul 7 şi dreptul garantat de articolul 3 din Convenţie. În aceste cazuri s‑a pus problema
condamnării a doi soţi pentru violul comis asupra soţiilor lor. Soţii au susţinut în faţa tribunalelor britanice, iar
apoi în faţa Curţii de la Strasbourg, că pedeapsa nu fusese una previzibilă. Încă din secolul al XVII‑lea, common
law‑ul considera că relaţiile sexuale dintre un bărbat şi soţia sa fără consimţământul acesteia nu constituiau
Pact, cu condiţia ca aceste măsuri să nu fie incompatibile cu celelalte obligaţii pe care le au potrivit dreptului internaţional şi ca
din ele să nu rezulte o discriminare întemeiată numai pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, sau origine socială.
2. Dispoziţia precedentă nu autorizează nici o derogare de la prevederile articolelor 6, 7, 8 (paragraful 1 şi 2), 11, 15, 16 şi 18
(dreptul la viaţă, interzicerea torturii, interzicerea sclaviei şi a servituţii, neexecutarea obligaţiilor contractuale, nicio pedeapsă
fără lege, dreptul la personalitatea juridică, libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei).
3. Statele părţi la prezentul Pact care fac uz de dreptul de derogare trebuie ca prin intermediul Secretarului general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite să semnaleze de îndată celorlalte state părţi dispoziţiile de la care au derogat, precum şi motivele
care au provocat această derogare. O nouă comunicare va fi făcută, prin acelaşi intermediu, la data la care ele au pus capăt
derogărilor.
[8]

Theodoor C. Van Booven, Distinguishing Criteria of Human Rights, în Karel Vasak (ed. ), The International Dimensions of
Human Rights, vol. 1, Greenwood Press, Unesco, 1982, p. 46.
[9]

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain).

[10]

33. Atunci când un stat acceptă pe teritoriu său investiţii străine sau persoane străine, indiferent dacă fizice sau juridice,
este obligat să extindă asupra lor protecţia dreptului şi să‑şi asume obligaţiile privind tratamentul pe care li‑l va acorda. Aceste
obligaţii nu sunt, totuşi, unele absolute, nici necalificate. În particular, trebuie trasată o distincţie esenţială între obligaţiile unui
stat faţă de comunitatea internaţională ca întreg şi cele care se nasc vizavi de un alt stat, în sfera protecţiei diplomatice. Prin
însăşi natura lor, primele sunt preocuparea tuturor statelor. Având în vedere importanţa drepturilor implicate, toate statele pot
fi obligate să aibă un interes juridic în protecţia lor; acestea sunt obligaţii erga omnes.
34. Asemenea obligaţii derivă, de exemplu, în dreptul internaţional contemporan, din incriminarea actelor de agresiune şi
de genocid, precum şi din principiile şi regulile privind drepturile de bază ale persoanei umane, inclusiv protecţia faţă de sclavie
şi discriminare rasială. Unele drepturi corespondente la protecţie au intrat în corpul general al dreptului internaţional ...; altele
sunt acordate de instrumente internaţionale cu caracter universal sau quasi‑universal.
[11]

Speech before the Chamber of Commerce, Elmira, New York (3 May 1907), în Addresses and Papers of Charles Evans
Hughes, Governor of New York, 1906‑1908, p. 139.
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un fapt ilegal. Potrivit Curţii, principiul nulla poena sine lege trebuia interpretat şi aplicat potrivit obiectului
său şi scopului pe care îl urmăreşte, astfel încât să ofere garanţii efective împotriva urmăririi, condamnării şi
pedepsirii arbitrare. Totuşi, dezvoltarea progresivă a dreptului penal prin intermediul interpretării, al elucidării
şi al adaptării judiciare la circumstanţele în schimbare nu este contrară articolului 7, având în vedere faptul că
este conformă cu esenţa infracţiunii şi previzibilă în mod rezonabil. Motivarea Curţii, care a respins argumentele
reclamanţilor, s‑a bazat pe demnitatea umană şi pe egalitatea dintre bărbat şi femeie. Caracterul degradant al
violului era unul manifest, astfel încât condamnarea unui soţ pentru violul comis asupra soţiei nu contravenea
obiectului şi scopului articolului 7. Abandonul imunităţii maritale era conform cu conceptul civilizat al căsătoriei
şi obiectivele fundamentale ale Convenţiei, precum şi cu respectarea demnităţii umane şi a libertăţii.
Nu este dificil să se remarce punerea în balanţă efectuată de către Curte în aceste cazuri, deşi deghizată
sub forma unei analize a câmpului de aplicare a articolului 7. Punerea în balanţă reprezintă metoda principală
de analiză a Curţii. Rezultatul punerii în balanţă în cazul unui conflict concret de drepturi ale omului stabileşte
o ierarhie a aspectelor conflictuale ale acelor drepturi în acel caz şi în toate cazurile cu o situaţie de fapt
similară. Fiecare caz rezolvat constituie un aspect elucidat din multitudinea de aspecte necunoscute ale interacţiunii
dintre drepturi. Fiecare caz elucidat creşte în importanţă un aspect al unui drept şi scade din importanţa unui
aspect al dreptului concurent. Acest fenomen poate fi catalogat drept ierarhie emergentă, şi are loc datorită
gradualismului pe care îl manifestă Curtea.[12] Când se mai confruntă cu un caz similar, Curtea face trimitere la
ierarhia deja stabilită dintre două drepturi care au venit cândva în conflict şi poate declara inadmisibilă cererea
reclamantului, datorită existenţei unei jurisprudenţe constante.
În Christine Goodwin v. Regatul Unit (MC), 11 iulie 2002, para. 74, ea explică cum funcţionează această
tehnică. Ea subliniază că nu este legată din punct de vedere formal de hotărârile ei anterioare, dar că este
în interesul certitudinii juridice, al previzibilităţii şi al egalităţii în faţa legii să nu se distanţeze, fără un motiv
serios, de precedentele stabilite în cazurile anterioare. În consecinţă, principiile şi standardele bine stabilite şi
dezvoltate în jurisprudenţa Curţii se bucură de efectul res interpretata.
Să luăm un exemplu concret: un conflict dintre dreptul la respectarea vieţii private şi dreptul publicului de
a avea acces la informaţii referitoare la o persoană.
În Campbell v. MGN,[13] o cauză judecată de Camera Lorzilor în 2004, la para. 55, lordul Hoffmann descrie
echilibrul dintre aceste valori concurente într‑un limbaj care a intrat în patrimoniul juridic englez:
„Ambele reflectă valori importante pentru civilizaţia noastră, însă, cum se întâmplă adesea, niciuna nu poate
fi îndeplinită pe deplin fără restricţionarea celeilalte. Cum trebuie reconciliate acestea, într‑un anumit caz? În
opinia mea, nu poate fi vorba despre o prioritate automată. Nici despre o prezumţie în favoarea uneia dintre
ele. Problema constă, mai degrabă, în măsura în care este necesară calificarea unui drept pentru a proteja
valoarea de bază garantată de celălalt. Iar măsura calificării trebuie să fie proporţională cu nevoia”.
Constatarea lordului Hoffmann militează pentru exerciţiile de punere în balanţă care se bazează pe faptele
concrete ale unui caz şi care nu sunt dependente de o ierarhie prestabilită a drepturilor. În anumite circumstanţe,
drepturile reclamantului în baza articolului 8 pot avea o greutate foarte mică. În alte circumstanţe, interesul
public privind publicarea de informaţii în media poate fi unul neglijabil sau inexistent.
Dar Curtea Europeană a stabilit deja criteriile pentru acordarea priorităţii atunci când vin în conflict respectarea
vieţii private şi dreptul publicului de a avea acces la informaţii. Problema stabilirii priorităţii unui drept în acest
gen de cazuri echivalează, grosso modo, cu îndeplinirea unor condiţii dintr‑un formular.
În M. L. şi W. W. v. Germania, din 28 iunie 2018, Curtea a trebuit să se pronunţe cu privire la refuzul unor
instituţii media publice din Germania de a anonimiza câteva materiale on‑line vechi, la cererea unor condamnaţi,
înainte de eliberarea lor din închisoare. În 1993, aceştia au asasinat un actor cunoscut, iar în 2007, aproape
de eliberarea lor din închisoare, ei au acţionat în justiţie mai multe instituţii media, în vederea anonimizării
documentelor de arhivă care datau din perioada procesului şi care erau accesibile pe site‑ul lor de Internet.

[12]

Vezi, cu privire la cazurile în care este mai bine ca precizarea detaliilor părinţilor fondatori să fie lăsată în sarcina tribunalelor
care să ajusteze dreptul în mod gradual specificului fiecărui caz individual şi circumstanţelor în schimbare, Andrei Marmor, The
Rule of Law and Its Limits, Law and Philosophy, vol. 23, nr. 1, 2004, p. 14.
[13]

40

Campbell v Mirror Group Newspapers Ltd [2004] UKHL 22.
preeminenţa dreptului

Curtea a trecut în revistă criteriile de care ţine cont atunci când se confruntă cu asemenea conflicte de
drepturi şi a confirmat îndeplinirea acestora.
În primul rând, contribuţia la o dezbatere de interes general. În al doilea rând, notorietatea persoanei
vizate şi obiectul reportajului. În al treilea rând, comportamentul anterior al persoanei vizate cu privire la
instituţiile media. În al patrulea rând, comportamentul anterior al persoanei vizate cu privire la instituţiile
media. În al cincilea rând, conţinutul, forma şi repercusiunile publicării. În al şaselea rând, circumstanţele
preluării informaţiilor de către terţi (para. 95).
Nu susţin că această practică a Curţii de a formula standarde şi criterii generale presupune sfârşitul cazurilor
rezolvate printr‑o simplă punere în balanţă a drepturilor concurente, în funcţie de circumstanţe, adică „sfârşitul
istoriei”. „Curtea continuă să analizeze uneori situaţiile de fapt cu care se confruntă de o manieră individualizată
şi sensibilă faţă de circumstanţele cauzei, atunci când este nevoie.”[14] Motivată de principiul efectivităţii protecţiei
drepturilor, ea poate modifica standardele şi criteriile stabilite anterior, dar numai dacă există motive serioase. Aşa
cum o subliniază Robert Alexy, drepturile ca principii, adică ca drepturi prima facie, nu se estompează. „Ele
îşi menţin forţa la nivel constituţional [sau la nivelul Convenţiei]. Normele de drepturi constituţionale [sau de
drepturi ale Convenţiei] derivate ca precedente rămân expuse diferenţierii şi reviziei”. [15]
În concluzie, prin soluţiile pe care le oferă, Curtea nu conturează ierarhii de drepturi, ci ierarhii ale aspectelor
drepturilor. Sunt ierarhii pretoriene, care pot fi reconstruite, dacă o impun circumstanţele speciale ale unor cazuri.

[14]

Janneke Gerards, Margin of Appreciation and Incrementalism in the Case Law of the European Court of Human Rights,
Human Rights Law Review, vol. 18, nr. 3, 2018, p. 510.
[15]

Robert Alexy, Proportionality, constitutional law, and sub‑constitutional law: A reply to Aharon Barak, International
Journal of Constitutional Law, vol. 16, nr. 3, 2018, p. 878.
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CAPITOLUL II
CONTROLUL DE CONSTITUŢIONALITATE
ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ
– selecţie de decizii –
(selecţie realizată sub îngrijirea domnului dr. BENKE Károly,
magistrat‑asistent şef al Curţii Constituţionale din România*)

SECŢIUNEA 1
INTERPRETAREA CONSTITUŢIEI
1. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR. DREPTUL JUDECĂTORILOR DE A CERCETA DACĂ LEGILE CE
SUNT CHEMAŢI A LE APLICA SUNT CONSTITUŢIONALE (art. 77 din Legea de organizare judecătorească,
art. 108 din Codul penal) – CAS. S. I. 16 Martie 1912
Dacă o lege invocată într’o cauză oarecare este contrară Constituţiunei, judecătorul, în faţa acestui
conflict, nu se poate sustrage de a judeca procesul.
Precum în cazul de contrarietate între două legi ordinare, este în drept şi dator să le interprete şi să
hotărască care din ele are să fie aplicată, tot aşa e dator să urmeze şi în cazul când una din aceste legi
este Constituţiunea.
Nu există nici o dispoziţie în Constituţie prin care să se ridice acest drept puterii judecătoreşti; din contră,
legea de organizare judecătorească, consfinţind acest drept prin art. 77, obligă pe judecător sub jurământ
a observa nu numai legile, dar şi Constituţiunea.
În caz de contrarietate, judecătorul are dreptul să verifice constituţionalitatea legii ordinare, şi, găsind
că e contrară Constituţiei, să dea preferinţă dispoziţiilor constituţionale.
Articolul 108 din Codul penal pedepseşte pe magistratul care ar opri sau suspenda executarea unei legi,
iar nu pe acela care în faţa unui conflict de legi, dă preferinţă dispoziţiunilor şi principiilor fundamentale
ale Constituţiunei.
CURTEA,
Asupra motivului de casare: „Exces de putere. Tribunalul însuşindu‑şi dreptul de a controla constituţionalitatea
legii din 18 decemvrie 1911, a cărei aplicaţiune o ceream, cu nesocotirea principiului constituţional al separaţiunii
puterilor, şi ajungând pe această cale să refuze aplicaţiunea legii invocată de Minister a comis un grav şi
caracterizat exces de putere.
În ce priveşte modul eronat în care tribunalul a interpretat legea din 18 decemvrie 1911 neavând dreptul
de a formula plângerile noastre pe calea extraordinară a prezentului recurs, fac în numele Ministerului toate
rezervele urmând a formula ulterior, dacă va fi loc pe căile de atac ordinare”.
* Sursa deciziilor redate în prezentul capitol o constituie Buletinul deciziunilor Curţii de Casaţie şi de Justiţie – 1907‑1947
(I‑XL) – Bădulescu, G.S. (dir.), Bucureşti. Volumele corespunzătoare deciziilor selectate au fost şi pot fi consultate la Biblioteca
Academiei Române. Totodată, menţionăm că sursa deciziei referitoare la Afacerea tramvaielor (nr. crt. 1) o constituie revista
Pandectele Române, 1923, p. 65‑86. Pe această cale, mulţumim pentru sprijinul acordat doamnei Gabriela Dumitrescu, şef serviciu
Manuscrise – Carte Rară din cadrul Bibliotecii Academiei Române, precum şi doamnelor consilier Liliana Cimpoeru, Ana‑Maria
Constantinof, Györfi‑Kapronczay Katalin, Ana Mălai, Alina Oprişan, Dorina Predonu, Cristian Ţucan şi domnului consilier Ioan
Ciprian Sadagurschi, toţi din cadrul Curţii Constituţionale.
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Având în vedere că Societatea comunală a tramvaielor Bucureşti prin acţiunea ce a intentat a cerut ca
Ministerul de Interne să fie obligat a face să înceteze orice împiedicare a Societăţii de a funcţiona şi în acelaş
timp să fie condamnat să‑i plătească despăgubiri pentru daunele ce i‑a cauzat prin faptul că a oprit’o pe nedrept
să execute lucrările ce a întreprins în stradele Capitalei.
Având în vedere că în apărarea sa în contra acestei acţiuni, Ministerul prin reprezentanţii săi a invocat
neexistenţa Societăţii rezultând din noua lege din 18 decemvrie 1911, pentru funcţionarea Societăţii de tramvaie,
iar Societatea a opus că această lege nu poate să fie aplicată fiindcă este contrarie Constituţiunei.
Având în vedere că Tribunalul a rezolvat mai întâiu în sens afirmativ chestiunea dacă are dreptul să judece
constituţionalitatea legii din 18 decemvrie 1911, şi apoi examinând această lege în raport cu Constituţia a
înlăturat aplicaţiunea ei, pentrucă ar fi contrarie art. 14, art. 36 şi art. 19 din Constituţie.
Considerând că prin motivul de casare, aşa cum s’a propus şi desvoltat oral, s’a diferit în judecata Înaltei
Curţi numai chestiunea dacă tribunalul era competent să verifice constituţionalitatea legii invocate înaintea
sa, iar nu şi aceea dacă această lege este în adevăr contrarie Constituţiei.
Considerând că în discuţiune nu este cazul când tribunalul din oficiu, fără să fie un proces înaintea sa, şi‑ar
aroga dreptul să se ocupe de constituţionalitatea unei legi şi ar anula‑o ca contrarie Constituţiei, un asemenea
act ar constitui un evident amestec al puterii judecătoreşti în atribuţiunile puterii legiuitoare şi de sigur în acest
caz tribunalul ar excede competenţa sa.
Că chestiunea de rezolvat este numai aceea d’a se şti dacă cu ocaziunea unui proces care se desbate înaintea
sa, când una din părţi invoacă o lege ordinară, iar cealaltă o dispoziţiune constituţională contrarie, tribunalul
este ori nu competent să judece acest conflict şi să decidă care din două, Constituţiunea sau legea, trebuie
aplicată la rezolvarea litigiului.
Considerând că, Constituţiunea noastră nu stabileşte numai precepte vagi de drept public, care să servească
de indicaţii puterii legiuitoare la alcătuirea legilor şi care n’ar fi susceptibile de nici o aplicaţiune; că ea recunoaşte
încă şi anumite drepturi pe care le precizează prin dispoziţiuni pozitive; că ea cuprinde dispoziţiuni de drept
civil şi penal, care ar fi putut figura în codicii respectivi, dar care au fost înscrise în Constituţiune ca o supremă
garanţie de stabilitate.
Că astfel sunt dispoziţiunile privitoare la dreptul de proprietate şi expropriare, la capacitatea de a dobândi
imobile; rurale; la inalienabilitatea pământurilor foştilor clăcaşi şi ale locuitorilor cari cumpără în loturi unele
proprietăţi ale Statului, cele relative la modul cum cineva poate să fie oprit sau arestat, acelea care nu permit
înfiinţarea pedepsei cu moartea ori confiscarea averilor şi altele.
Considerând că, tribunalele, pe baza atribuţiunii ce au de a aplica legile la conflictele dintre părţi, până
astăzi în mod constant şi fără discuţiune au ţinut seamă de aceste dispoziţiuni constituţionale şi prin numeroase
deciziuni au interpretat şi au aplicat diferite texte din Constituţiune, texte care n’ar avea nici o raţiune de a
exista dacă aplicaţiunea lor ar fi oprită judecătorilor.
Că astfel instanţele judecătoreşti au aplicat art. 7 din Constituţie care restrânge capacitatea de a dobândi
imobile rurale, fără să fi pretins vreodată că aplicaţiunea acestor dispoziţiuni constituţionale n’ar intra în
competinţa lor.
Că tot aşa, dacă o lege ar declara alienabile pământurile locuitorilor cumpărate în loturi mici dela Stat, ori
dacă ar înfiinţa pedeapsa cu moarte, ori aceea a confiscării bunurilor, fără îndoială că tribunalele nu vor aplica
acea lege, ci principiile constituţionale.
Că, în adevăr, aceste principii constituesc nişte îngrădiri ale drepturilor cetăţenilor, şi puterea judecătorească
a cărei misiune este tocmai de a apăra aceste drepturi în contra atingerii şi încălcărilor ce li s’ar aduce, trebuie
să le ocrotească, acordându‑le garanţia cea mai mare care li s’a dat, adică beneficiul principiilor constituţionale,
căci altfel aceste principii ar deveni literă moartă.
Considerând că, dacă o lege invocată într’o cauză oarecare, este contrarie Constituţiunei, judecătorul în
faţa acestui conflict nu se poate sustrage de a judeca procesul.
Că, precum în cazul de contrarietate între două legi ordinare este în drept şi dator sa le interprete şi să
hotărască care din ele are să fie aplicată, tot aşa este dator să urmeze şi în cazul când una din aceste legi este
Constituţiunea.
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Considerând că în aceste limite nu se poate tăgădui puterei judecătoreşti, dreptul de a verifica constituţionalitatea
unei legi.
Că, în adevăr, acest drept rezultă mai întâi în mod firesc şi logic din natura şi atribuţiunile acestei puteri,
care sunt precum s’a mai zis, de a aplica legile, prin urmare şi legea constituţională.
Că, nu există nici o dispoziţiune în Constituţie prin care să se ridice acest drept puterii judecătoreşti, din
contră Legea de organizare judecătorească consfinţind acest drept prin art. 77, obligă pe judecător sub jurământ
a observa nu numai legile dar şi Constituţiunea.
Că, dealtfel, în Statele unde n’au fost motive speciale ca prin texte exprese să se interzică puterii judecătoreşti
dreptul de a verifica constituţionalitatea legilor, doctrina fără nici o dificultate îi recunoaşte un asemenea drept.
Că, în Belgia, a cărei Constituţiune a servit de model Constituţiunei noastre, chestiunea este discutată şi
acei cari susţin necompetenţa Tribunalelor, se bazează pe un text din acea Constituţiune şi anume pe art. 107.
Considerând că, dispoziţiunea din acest articol n’a fost introdusă în Constituţia noastră şi prin urmare nu
se poate tăgădui puterii judecătoreşti, nici măcar pentru acel argument de text, dreptul d’a aplica pe lângă
legi şi Constituţiunea.
Considerând dar, că în cazul de contrarietate de care ne ocupăm, judecătorul are dreptul să verifice
constituţionalitatea legii ordinare şi găsind că este contrarie Constituţiei să dea preferinţă dispoziţiunilor
constituţionale.
Că, în adevăr, Constituţiunea, spre deosebire de legile ordinare, este permanentă şi nu se poate revizui
decât pe cale excepţionala în modul şi cu formele speciale prevăzute într’ânsa.
Că ea, fiind temelia edificiului nostru social, se impune prin autoritatea sa tuturor, este legea superioară şi
suverană şi deaceea judecătorul este dator să‑i dea această preferinţă.
Că, procedând astfel, nu se poate zice că judecătorul iese din competenţa sa şi uzurpă atribuţiunile puterii
legiuitoare, el din contră îşi îndeplineşte o obligaţiune strict legală, aceea adică de a decide care lege urmează
să fie aplicată în procesul adus în judecata sa, hotărîrea o dă numai pentru acea speţă, ea nu are un caracter
absolut şi general şi prin urmare judecătorul rămâne în cercul atribuţiunilor ce i sau fixat de Constituţie.
Considerând că, din art. 108 din Codul penal nu se poate trage nici un argument serios în susţinerea motivului
de recurs.
Că, în adevăr, mai întâiu nu se poate invoca la noi în soluţiunea unei chestiuni de drept constituţional
dispoziţiunea unei legi ordinare care nu poate nici modifica nici interpreta Constituţiunea.
Că, pe lângă aceasta art. 108 din Codul penal pedepseşte pe magistratul care ar opri sau suspenda executarea
unei legi, iar nu pe acela care în faţa unui conflict de legi dă preferinţă dispoziţiunilor şi principiilor fundamentale
ale Constituţiunei.
Considerând că, dreptul şi datoria ce rezultă din Constituţiunea noastră pentru judecător de a face pentru
litigiul care‑i este supus să se respecte principiile constituţionale faţă cu o lege care le‑ar călca, se justifică pe
deplin şi nu poate da loc la nici o temere de abuz din parte‑i, căci pe de o parte nici un interes nu împinge pe
judecător să refuze aplicarea legilor care nu sunt în conflict cu Constituţiunea, iar pe de alta aprecierea lui în
această privinţă este supusă fără nici o întârziere prin legea asupra Curţii de Casaţiune, controlului direct al
acestei Înalte Instanţe care prin organizaţiunea sa şi prin natura atribuţiunilor sale se poate pronunţa în afară
de orice influenţe a luptelor politice cu toate garanţiile de independenţă şi imparţialitate.
Considerând că, prin încheierea atacată cu recurs, tribunalul făcând întocmai aplicaţiunea principiilor stabilite
mai sus, n’a săvârşit nici un exces de putere şi deaceea motivul de casare este nefondat.
Pentru aceste motive,
În numele legii,
Decide:
Respinge ca neîntemeiat recursul făcut de Ministerul de Interne în contra jurnalului No. 919 din 2 februarie
pronunţat de Tribunalul Ilfov, s. II.
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Decizia No. 261 din 16 martie 1912
Prezidenţia dlui G.N. Bagdat, prim‑preşedinte; advocaţi: S. Rosental şi P. Missir pentru recurent; C. Nacu,
M, Ferekide, Em. Porumbaru, C. Dissescu, Take Ionescu şi Mih. Antonescu pentru intimată.
*

2. DECRETE‑LEGI – Războiu. Stare de necesitate. Dreptul puterii executive de a legifera pe cale
de decrete. Caracterul decretelor. Ratificarea ulterioară a Parlamentului. Consecinţe
În timp de războiu, ori când din vreo altă împrejurare extraordinară este cu neputinţă ca partea legiuitoare
să se exercite cu cele trei ramuri care o compun, ca să facă faţă trebuinţelor urgente care interesează
conservarea ori chiar existenţa ţării, în asemenea caz trebue să admitem conform cu principiile dreptului
public, ceea ce se numeşte dreptul de necesitate, care consistă în aceea că puterea executivă încredinţată
Regelui, are dreptul să vegheze şi în lipsa reprezentaţiunii naţionale, să ia prin decret‑lege, toate măsurile
necesare pentru salvarea şi ocrotirea intereselor Statului în caz când crede că prin întârziere aceste
interese ar putea să fie compromise.
Asemenea decrete nu au decât un caracter provizoriu, căci toate sunt date cu rezerva aprobării ulterioare
a Corpurilor Legiuitoare; toate trebue să fie supuse Parlamentului, care atunci va aprecia dacă a fost în
realitate un concurs de împrejurări care să poată justifica măsura luată, în care caz Corpurile Legiuitoare
ordinare ori constituţionale, vor da aprobarea lor şi atunci decretul dobândeşte puterea unei legi, nemai
putându‑se face nici o obiecţiune contra, lui, ori dacă din contră vor crede, că nu vor exista un astfel de
concurs de împrejurări, vor refuza aprobarea şi în acest caz decretul se va considera ca neexistent prin
urmare vor cădea şi toate efectele lui.
Secţiunea I – Deciziunea Nr. 1 (încetăţenire) din 15 februarie 1919
Preşedinţia dlui Victor Bomniceanu, preşedinte
Ministerul Public, prin dl Al. Gane, procuror
Admis recursul făcut de Jean Berlescu, prin dl adv. I. Birnberg,
în contra ordonanţei de încetăţenire cu Nr. 14 din 1919 a Tribunalului Ilfov, S. I.
CURTEA,
Asupra motivului III de casare:
„Violarea Decretului‑lege cu Nr. 3.902 din 1918. Violarea obligaţiunii legale a puterii judecătoreşti de a aplica
legea. Violarea art. 36 din Constituţiune. Neobservarea art. 3 din Codul civil”.
Având în vedere ordonanţa atacată din care rezultă că Prezidentul Tribunalului Ilfov, S. I, a respins cererea
de încetăţenire făcută de recurent în baza decretului‑lege dela 29 decemvrie 1918, pentru motivul că, după
art. 8 din Constituţiune împământenirea se dă de puterea legislativă.
Că, decretul‑lege, neemanând dela această putere este contrariu Constituţiunei şi de aceia ar trebui să fie
înlăturat, iar recurentului nu‑i rămâne decât să se adreseze cu cererea sa Corpurilor Legiuitoare.
Considerând că dispoziţiunile Constituţiunii ca ale oricărei alte legi, trebuesc interpretate şi aplicate ţinându‑se
seamă de intenţiunea presupusă a legiuitorului.
Că este adevărat că puterea legiuitoare se exercită colectiv de către Rege şi reprezentaţiunea naţională,
conform art. 32 din Constituţiune.
Considerăm însă că aceasta presupune starea de pace, starea normală a ţării, când adică această reprezentaţiune
există şi poate să‑şi îndeplinească atribuţiunile sale.
Că însă în timp de războiu, ori când din vreo altă împrejurare extraordinară este cu neputinţă ca puterea
legiuitoare să se exercite cu cele trei ramuri care o compun, ca să facă faţă trebuinţelor urgente, care interesează
conservarea, or chiar existenţa ţării, în asemenea caz, Constituţiunea noastră este adevărat că tace şi nu arată
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ce este de făcut, dar de aci nu se poate deduce în mod serios că interesele supreme ale ţării urmează să fie
sacrificate.
Că de aceia, în aceste limite, trebue să admitem conform cu principiile dreptului public, cum s’a admis şi în
alte state cu regim constituţional, ceea ce se numeşte dreptul de necesitate, care consistă în aceia că puterea
executivă încredinţată Regelui, are dreptul să vegheze şi în lipsa reprezentaţiunii naţionale, să ia prin decret‑lege,
toate măsurile necesare pentru salvarea şi ocrotirea intereselor Statului în cazul când crede că prin întârziere
aceste interese ar putea să fie compromise.
Considerând că ar fi de preferat ca în Constituţiune să se prevadă această putere excepţională a Corpului
Statului, cum s’a făcut în unele state şi cum se preconizează în dreptul public.
Că dacă nu este prevăzută nu poate fi însă tăgăduită, căci raţiunea sa de a fi, este prea evidentă, ea nu poate
să fie evitată odată ce este indispensabilă.
Considerând de altfel că acest drept nu se recunoaşte puterii executive în mod absolut şi nelimitat – când –
când ar putea să devină un pericol pentru libertăţile publice, ci numai în caz de absolută necesitate, cum s’a
arătat mai sus.
Că afară de aceasta, asemenea decrete nu au decât un caracter provizoriu, căci toate sunt date cu rezerva
aprobării ulterioare a Corpurilor Legiuitoare; că, toate trebue să fie supuse Parlamentului care atunci va aprecia
dacă a fost în realitate un concurs de împrejurări care să poate justifica măsura luată, în care caz Corpurile
legiuitoare, ordinare ori constituţionale, vor da aprobarea lor şi atunci decretul dobândeşte puterea unei legi,
nemai putându‑se face nicio obiecţiune contra lui, ori dacă din contră va crede că nu a existat un astfel de
concurs de împrejurări, vor refuza aprobarea şi în acest caz decretul se va considera ca neexistent, prin urmare
vor cădea şi toate efectele lui.
Considerând că, acestea fiind principiile de drept public de care trebue să ne conducem, urmează să se facă
aplicaţiunea lor la decretul în discuţiune.
Considerând că starea de războiu şi lipsa Parlamentului denotă în deajuns că ţara nu este în stare normală.
Considerând de altă parte că raportul dlui Preşedinte al Consiliului de Miniştri, pe baza căruia Regele a
semnat decretul‑lege, arată că acest decret se impune ca o nevoie imperioasă.
Că, această Înaltă Curte nu poate să semneze dacă această nevoie în realitate este ori nu imperioasă şi
atât de necesară încât prin întârziere s’ar vătăma interesele mari ale ţării, căci atunci ar trebui să iasă din sfera
atribuţiunilor sale; că, acest lucru nu poate să fie apreciat, decât de Parlament, căruia decretul va trebui să fie
supus şi care singur este suveran să dea sau să refuze aprobarea.
Că, dar, în asemenea situaţiune nu se poate zice că decretul‑lege, este contrariu Constituţiunii şi prin urmare
Prezidentul Tribunalului Ilfov, înlăturând aplicarea lui pentru motiv de neconstituţionalitate, a interpretat greşit
art. 32 din Constituţiune, şi n’a ţinut seama de principiile dreptului public, de aceia motivul fiind întemeiat
recursul trebue să fie admis fără a mai discuta celelalte motive.
În fond,
Având în vedere cererea făcută de Jean Berlescu, student, domiciliat în Bucureşti, calea Şerban‑Vodă, Nr. 1,
de a i se acorda calitatea de cetăţean român în baza Decretului‑lege Nr. 3.902 din 29 decemvrie 1918.
Având în vedere că potrivit art. 1 din decretul‑lege menţionat, locuitorii Regatului majori, fără deosebire
de religie şi care nu s’au bucurat de plenitudinea drepturilor de cetăţeni, vor putea dobândi exerciţiul acestor
drepturi când vor dovedi după formele prevăzute în acest decret‑lege, că sunt născuţi în ţară şi că nu au fost
supuşi unui stat străin.
Că aceste condiţiuni nu se cer acelora care au fost mobilizaţi în vreuna din campaniile dela 1913 încoace,
chiar dacă astăzi ar fi minori; că dovada, participării la campaniile dela 1913, încoace, se face potrivit art. 6
între alte acte şi cu biletul de demobilizare emanat dela autorităţile militare.
Având în vedere că petiţionarul Jean Berlescu a fost mobilizat în campania din 1916, şi aceasta rezultă
din ordinul individual de demobilizare Nr. 168 al Regimentului 53 Infanterie P.S., prin care petiţionarul a fost
demobilizat pe ziua de 26 martie 1918, ca elev sergent, matricolul 14/918, C.R. Bucureşti.
Că, aşa fiind, cererea petiţionarului este întemeiată.
Pentru aceste motive, Curtea admite recursul.
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3. AMNISTIE – Basarabia. Data unirii cu Statul Român este ziua de 27 martie 1918. Momentul
Unirii de fapt, iar nu data ratificării
Prin „Unirea Statului Român cu teritoriile foste sub dominaţia rusă etc.”, nu se poate înţelege decât unirea
de fapt, care a avut loc în ziua de 27 martie 1918, ratificarea ulterioară a acestui act, făcută în luna
ianuarie 1920, fiind numai o formalitate prin care se consfinţeşte în drept o stare de fapt deja împlinită.
Ziua de 27 martie 1918, fiind aceea care trebueşte considerată ca moment istoric, care reprezintă unirea
de fapt a Basarabiei cu, Vechiul Regat, Curtea cu Juri de Cahul bine a judecat, când a adoptat acest mod
de a vedea şi când constatând că data comiterii faptului săvârşit de parte este posterioară acestei date,
i‑a respins cererea de amnistie.
Secţiunea II‑a – Deciziunea penală Nr. 1.113 din 15 septemvrie 1920
Preşedinţia dlui G. Stoicescu, preşedinte
Raportor, dl M. Balş, consilier
Ministerul public, prin dl Al. Dem. Oprescu, procuror
Respins recursul făcut de Niculae Ciobanu, în contra deciziunii
Nr. 23 din 1920, a Curţii cu Juraţi din judeţul Cahul
CURTEA,
Asupra motivului I de casare:
„Greşită interpretare a legii, abuz de putere şi omisiune esenţială.
Conform art. 290 din procedura penală română, care se aplică în Basarabia, după cum voiu dovedi, urma
ca recuzările să se facă de către acuzat sau apărătorul său şi procuror, acuzatul având dreptul să recuze 6 juraţi
în momentul când scoate din urnă numele fiecărui jurat. Ori, după cum se constată din procesul‑verbal dela
dosar, avocatului acuzaţiilor, care a făcut recuzările, nu i s’a dat dreptul „de a recuza decât trei juraţi şi nu în
momentul scoaterii numelui din urnă, ci prin ştergerea numelor juraţilor recuzaţi de pe lista juraţilor prezenţi,
înainte de a se pune numele în urnă”.
Având în vedere că din procesul‑verbal de audienţă din 18 iunie 1920, se constată, în adevăr, că preşedintele
Curţii a dat lista cu numele juraţilor procurorului general şi apoi apărătorului acuzatului, spre a recuza fiecare
câte trei juraţi fără arătare de motive şi prin ştergere cu creionul, conformându‑se astfel dispoziţiunilor procedurii
penale ruse în ce priveşte aceste formalităţi.
Considerând că, potrivit art. 6 din Decretul‑lege Nr. 2.048 din 22 mai 1919, listele cu juri se vor alcătui,
conform dispoziţiunilor din procedura penală română şi la epocile fixate prin această legiuire, iar după art. 9 din
acelaşi decret, formalităţile prescrise de art. 265, art. 267 şi art. 268 din procedura penală română, referitoare
la constituirea listelor pentru comisiunea juraţilor, se vor îndeplini pentru prima oară la 1 iulie 1920. Că după
art. 7 din acelaşi decret‑lege pentru anii judecătoreşti 1918/19 şi 1919/20. Comisiunea juraţilor se va forma
din listele de juraţi întocmite deja, conform legii ruse şi după normele prevăzute în această lege.
Considerând că din combinarea acestor texte de lege rezultă în mod neîndoios că intenţiunea legiuitorului
a fost ca să aplice pentru anii 1918/19 şi 1919/20, normele legii penale ruse numai în ce priveşte compunerea
comisiunii juraţilor şi recuzarea lor, urmând ca procedura penală română să se aplice pentru aceşti ani numai
în ce priveşte formarea listelor juraţilor.
Că din niciun text din suscitatul decret‑lege nu rezultă contrariul.
Că, de altfel din procesul‑verbal de audienţă nu se constată că recurentul a ridicat vreo obiecţiune în
această privinţă înaintea Curţii cu Juraţi, ci a primit a se conforma dispoziţiunilor luate de preşedintele Curţii
în ce priveşte recuzarea juraţilor.
Că dar, motivul I de casare este nefondat.
Asupra motivului al II‑lea de casare.
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Având în vedere că recurentul, prin apărătorul său, a cerut Curţii cu Juri de a i se declara, fapta sa amnistiată
pe baza Decretului‑lege Nr. 1.547 din 15 aprilie 1920, deoarece a fost mobilizat.
Că, Curtea a respins această cerere pe motiv că, după dispoziţiunile art. 1 din decretul‑lege de amnistie
suscitat, sunt amnistiate toate faptele comise de locuitorii Basarabeni care au fost mobilizaţi până la 27 martie
1918, data unirii, iar fapta comisă s’a petrecut în luna august 1918, posterior datei de 27 martie 1918.
Considerând că, în adevăr, prin art. 1 din decretul‑lege Nr. 1.547 din 15 aprilie 1920, se amnistiază toate
faptele specificate în acest decret, printre care şi cel imputat recurentului, până la unirea cu Statul român, a
teritoriilor foste sub dominaţiunea ungară, rusă sau austriacă.
Considerând că prin „unirea Statului român cu teritoriile foste sub dominaţia rusă, etc.”, nu se poate înţelege
decât unirea de fapt, care a avut loc în ziua de 27 martie 1918, ratificarea ulterioară a acestui act, făcută în
luna ianuarie 1920, fiind numai o formalitate prin care se consfinţeşte în drept o stare de fapt deja împlinită.
Că această consfinţire a actului unirii la această dată îşi are efectul ei retroactiv până la data de 27 martie
1918, dată după care s’au şi constituit de fapt autorităţile româneşti în Basarabia şi s’a admis a lua parte
personalităţi din Basarabia la constituirea autorităţilor din Vechiul Regat.
Că, dar, ziua de 27 martie 1918, fiind aceea care trebueşte considerată ca moment istoric care reprezintă
unirea de fapt a Basarabiei cu Vechiul Regat, Curtea cu Juri de Cahul bine a judecat, când a adoptat acest mod
de a vedea şi când constatând că data comiterii faptului săvârşit de recurent este posterioară acestei date, i‑a
respins cererea de amnistie.
Că, dar şi motivul al II‑lea de casare nefiind fondat, recursul urmează a fi respira.
Pentru aceste motive, Curtea, respinge recursul.
*

4. BASARABIA – Legea agrară. Exproprierea pădurilor. Dispoziţiunile referitoare. Constituţionalitatea
lor. Principiul indemnizării prealabile. Generalitatea lui pentru toate felurile de exproprieri. Exproprierea
terenurilor date cultivatorilor. Regulamentarea dreptului de folosinţă. Interes politico‑social. Cauză
de utilitate naţională. Exproprierea pădurilor. Cauză de utilitate publică. Aplicarea principiului
constituţional comun în privinţa indemnizării (art. 8 din Legea agrară pentru Basarabia; art. 11 din
Legea Sfatului Ţării; art. 131 şi art. 132 Constituţie)
Articolul 8 din Legea agrară pentru Basarabia, căruia prin noua Constituţie (art. 131) i s’a dat un caracter
constituţional, indiscutabil astăzi, trebuie interpretat în legătură cu art. 11 din Legea Sfatului Ţării, din
care îşi trage originea; ori, acest din urmă articol prevede exproprierea pădurilor –, cu excepţiunea celor
ţărăneşti şi răzăşeşti, – atunci când Statul – în al cărui folos exclusiv se face această expropriere – găseşte
că ea e posibilă de făcut, adică atunci când el crede că poate dispune de mijloacele financiare pentru
realizarea ei, ceea ce implică că proprietarii pădurilor expropriate vor trebui să fie prealabil indemnizaţi,
conform principiului general din Constituţie, cu atât mai mult cu cât exproprierea pădurilor e fondată
pe cauze de utilitate publică, iar nu naţională.
Prin urmare, Statul nu poate intra în posesiunea pădurilor mai înainte de a indemniza pe expropriat. Nici
chiar în ce priveşte exproprierea terenurilor cultivabile, nu se poate spune că legiuitorul dispunând, pentru
motive de înalt ordin social, să se dea ţăranilor în imediată folosinţă pământul expropriat s’a depărtat
dela principiul indemnizării prealabile. El a lăsat dreptul de folosinţă tot proprietarului, reglementând
doar exerciţiul acestui drept, prin darea unei arende, aşa încât nici din vreo analogie cu exproprierea
terenurilor de cultură, în ipoteza admisibilităţii unei atari analogii, nu se poate trage un argument că s’ar
fi derogat dela principiul indemnizării prealabile, în ce priveşte exproprierea pădurilor în Basarabia. De
altfel, în Vechiul Regat şi Bucovina, aplicaţiunea principiului la exproprierile de păduri e în afară de orice
discuţie şi nu e admisibil să atribuim legiuitorului intenţiunea de a fi introdus două măsuri deosebite: una
pentru Vechiul Regat şi Bucovina, iar alta pentru Basarabia, căci dacă ar fi voit să aplice proprietarilor
de păduri din această din urmă parte a ţării regimul exproprierii şi al deposedării, fără indemnizare
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prealabilă – derogând dela principiul general –, ar fi trebuit sa spună aceasta în termeni expreşi şi
formali, ceea ce nu a făcut.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 42 din 12 octomvrie 1923
Preşedinţia dlui Victor Romniceanu, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl I. N. Stambulescu, procuror general
Raportor, dl St. Mladoveanu, consilier
Respins recursul făcut de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, prin dl avocat M. Cristea,
prin adresa cu Nr. 8.607 din 1923, contra deciziei cu Nr. 158 din 1922 a Curţii de Apel din Chişinău,
S. I, în proces cu Elena Mitcova, prin dl avocat Matei Cantacuzino
CURTEA,
Având în vedere recursul făcut de Ministerul de Agricultură şi Domenii, în contra deciziunii Curţii de Apel
din Chişinău, S. I, Nr. 158 din 18 noemvrie 1923.
Având în vedere motivele de recurs.
Având în vedere că curtea de apel, prin deciziunea sa constată că Ministerul de Domenii pe baza art. 8,
combinat cu art. 2 din Legea pentru reforma agrară din Basarabia din martie 1920, considerându‑se proprietarul
tuturor pădurilor din această parte a ţării, a dat ordin agenţilor silvici să intre de fapt în stăpânirea acestor păduri,
afară de acelea cari aparţin ţăranilor ori răzeşilor; că pe baza acestui ordin dat în toamna anului 1921, şeful
ocolului silvic din care face parte pădurea de pe moşia Mileşti, judeţul Chişinău, a pus în vedere proprietarei
Elena Mitcova, ca să‑şi retragă păzitorii săi de acolo, apoi a şi intrat de fapt în posesiunea acestei păduri; atât
proprietara, cât şi aceia cărora dânsa le concedase în exploatare o parte din pădure, au intentat acţiune prin
care au cerut ca Ministerul să fie condamnat a le lăsa în stăpânire pădurea, deoarece dispoziţiunile din legea
agrară de care Ministerul s’a prevalat nu‑i conferă dreptul de a‑i deposeda înainte de a fi indemnizaţi.
Considerând că curtea de apel a decis că modificările aduse de legea agrară din martie 1920, pentru
Basarabia, prin art. 8, art. 46 şi art. 53, art. 11 şi principiilor legii Sfatului Ţării, ar fi anticonstituţionale şi ca atare
nerecunoscându‑le legalitatea, a hotărît că Ministerul de Domenii pe nedrept a intrat în posesiunea pădurii în
discuţiune, mai înainte de a despăgubi pe proprietară.
Considerând însă că astăzi nu se mai poate pune în discuţiune constituţionalitatea articolelor mai sus
menţionate din Legea pentru reforma agrară din Basarabia, odată ce noua Constituţie prescrie prin art. 131,
între altele, că suscitatele articole sunt şi rămân de ordin constituţional; prin urmare deciziunea curţii de apel
neputându‑se susţine pe motivul de neconstituţionalitatea legii, rămâne de examinat dacă pe baza constatărilor
de fapt, făcute de curtea de apel, deciziunea ei este justă şi prin urmare se poate menţine pe motive de pur
drept, altele decât cele arătate în deciziunea sa.
Considerând că chestiunea de rezolvat se reduce la interpretarea art. 8 din Legea agrară din Basarabia,
articol de ordin constituţional şi care prescrie că trec în proprietatea Statului, pădurile afară de cele ce aparţin
proprietăţii ţărăneşti ori răzăşeşti, adică dacă prin efectul acestui text din Constituţiune s’a ridicat proprietarului
numai dreptul de proprietate asupra pădurii expropriate, lăsându‑i însă posesiunea până la plata indemnităţii,
cum susţine proprietara, ori dacă din contră are de efect să lipsească pe proprietar şi de posesiune, chiar înainte
de plata despăgubirii, cum pretinde Statul prin reprezentanţii săi.
Considerând că acest articol îşi are originea în art. 11 din Legea Sfatului Ţării, lege votată de Adunarea
Naţională din Basarabia, care este de ordin constituţional şi a cărei respectare a făcut obiectul pactului de
unire al acestui ţinut cu Vechiul Regat.
Considerând că acel articol prescrie că pădurile particulare trec în întregime în proprietatea Statului, adăogând
însă că această trecere să se facă atunci când se va găsi posibilă.
Considerând că această rezervă, ca adică trecerea în proprietatea Statului să se facă atunci când se va găsi
posibilă, nu poate avea alt înţeles decât că această trecere se va face numai atunci când Statul va dispune de
mijloacele financiare pentru realizarea acestei exproprieri.
Considerând că dacă legiuitorul constituant în art. 8 din Legea agrară a Basarabiei n’a mai reprodus această
rezervă, de aci nu se mai poate deduce că în intenţiunea sa a fost ca proprietarii să fie deposedaţi mai înainte
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de plata indemnizaţiei ce li se datorează, ci pentrucă asemenea rezervă era inutilă odată ce a pus principiul că
nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică şi după o dreaptă şi prealabilă despăgubire.
Că, dacă cu ocaziunea exproprierii terenurilor cultivabile pentru sporirea întinderii proprietăţii rurale ţărăneşti,
printr’un acord unanim pământul s’a dat în imediata folosinţă a ţăranilor, aceasta s’a făcut pentru consideraţiuni
de înalt ordin politico‑social şi chiar această transmisiune imediată a proprietăţii rurale dela o clasă socială la
alta, s’a făcut cu recunoaşterea drepturilor proprietarilor expropriaţi la plata unei arende până la achitarea
preţului, ceea ce înseamnă că până la această dată s’a reglementat numai exerciţiul dreptului de folosinţă al
proprietarilor rurali asupra pământului privit ca instrument de producţiune îndeplinind o funcţiune socială, dar
nu s’a desfiinţat acest drept de folosinţă ca atribut al proprietăţii, aşa că nici chiar prin analogie, care în sine nu‑i
admisibilă pentru decăderi de drepturi, nu se poate în niciun caz argumenta în sensul posibilităţii exproprierii
pădurilor fără o prealabilă despăgubire, iar până atunci Statul putând, pentru conservarea drepturilor sale
asupra pădurilor expropriate, să reglementeze condiţiunea juridică a acestor păduri şi modul de folosinţă al
proprietarilor expropriaţi până la achitarea preţului.
Considerând că deosebit de aceasta, exproprierea pădurilor a fost admisă pentru consideraţiuni deosebite
de acele ce au determinat exproprierea terenurilor de cultură şi pentru islaz. În adevăr, pădurile s’au expropriat
nu pentru a fi date în proprietatea ţăranilor, ci numai pentru ca trecând în proprietatea Statului şi mărind
domeniul său privat, ele să fie supuse unei exploatări mai ştiinţifice şi sistematice, în interesul public, prin
urmare nu poate fi vorba de o expropriere din cauză de utilitate naţională, ideea naţională nu poate fi în nimic
influenţată de împrejurarea că pădurile aparţin Statului ori particularilor, este dar o expropriere pentru cauză
de utilitate publică.
Că de altfel, chiar legea pentru reforma agrară din Basarabia arată că exproprierea se face pentru cauză
de utilitate publică şi naţională, înţelegând de sigur că de utilitate publică este exproprierea pădurilor, iar de
utilitate naţională pământurile cultivabile, care trebuiau să se dea cultivatorilor săteni.
Considerând că din art. 46 şi art. 53 din Legea agrară pentru Basarabia, care sunt de ordin constituţional,
nu se poate deduce nimic în favoarea pretenţiunii Ministerului de Domenii, căci art. 46 nu face decât să arate
modul cum să se stabilească preţul, iar art. 53 obligă pe proprietar să primească drept indemnitate în loc
de bani titluri de rentă amortizabilă în valoarea nominală drept valoare reală, dar prin niciunul din textele
din legea agrară cărora s’a dat caracter constituţional prin noua Constituţiune, nu s’a derogat dela principiul
fundamental că nimeni nu poate fi expropriat decât după o prealabilă despăgubire, derogaţiune care ar fi
trebuit să fie expresă şi formală.
Considerând în fine că ceea ce dovedeşte în mod peremptoriu intenţiunea legiuitorului constituant, este că
în Vechiul Regat şi Bucovina, în cazurile în care se poate face exproprierea pădurilor particulare, o asemenea
expropriere nu se poate face decât cu o dreaptă şi prealabilă despăgubire, cum prescrie penultimul alineat
din art. 132 din Constituţiune.
Că, dar nu se poate admite că legiuitorul a voit la exproprierea pădurilor să întrebuinţeze două măsuri
deosebite, una în Basarabia şi alta mai de favoare în Vechiul Regat, pe unii să‑i deposedeze imediat, iar pe
ceilalţi numai după o prealabilă indemnitate, prin urmare şi în Basarabia ca şi în Vechiul Regat exproprierea
pădurilor fiind pentru cauză de utilitate publică, ea nu se poate face şi proprietarii nu pot fi deposedaţi de
aceste păduri decât numai după o prealabilă indemnizare, cum a decis şi curtea de apel; prin urmare, recursul
făcut de Stat prin Ministerul Domeniilor este neîntemeiat.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*
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5. BASARABIA – Legea agrară din Basarabia. Deciziuni pronunţate de Comisia centrală. Dreptul
de recurs. Drept de ordin constituţional. Admisibilitate (art. 103 din Constituţie; art. 23 din Legea
agrară din Basarabia)
Dreptul de recurs fiind declarat de ordin constituţional prin art. 103 din Constituţie, urmează că el nu poate
fi suprimat atunci când e vorba de hotărâri pronunţate în urma punerii în aplicare a nouei Constituţiuni.
Astfel fiind şi întrucât în materie de expropriere agrară în Basarabia art. 23 din legea referitoare, care
a ridicat dreptul de recurs contra hotărârilor date în această materie, nu este enumerat de Constituţie
printre articolele cu caracter constituţional, urmează că recursul contra deciziunilor Comisiunii centrale
de expropriere din Basarabia, pronunţate în urma promulgării Constituţiunii, este admisibil în principiu.
Secţiunile‑Unite – Decizia No. 1 din 5 fevruarie 1925
Preşedinţia dlui Gh. V. Buzdugan, prim‑preşedinte
Respins incidentul de inadmisibilitatea recursului şi dispus înaintarea
dosarului Secţiunii a III‑a, spre a judeca recursul în fond
CURTEA,
Considerând că legiuitorul constituant, în scop de a garanta drepturile împricinaţilor printr’o justă aplicare a
legii şi pentru a înfrâna abuzul ce s’a făcut în diferite legi speciale cu suprimarea dreptului de recurs, a declarat
prin art. 103 al nouei Constituţiuni, că acest drept va avea un caracter constituţional, fiind înscris astfel printre
acele drepturi cari nu pot fi atinse prin legi ordinare.
Considerând că, faţă de dispoziţiunea generală, clară şi categorică, a textului de mai sus şi de noul caracter al
dreptului de recurs este inadmisibil, ca pe cale de interpretare să se poată ajunge la suprimarea sau restrângerea
acestui drept şi să se conteste astfel fără un text formal constituţional existenţa lui în anumite materii.
Că aşa fiind şi întrucât nici un astfel de text nu ridică dreptul de recurs în materia legii agrare în Basarabia,
urmează că tuturor deciziunilor Comisiunii centrale de expropriere pronunţate în baza citatei legi ulterior
punerii în aplicare a Constituţiunii nu li se poate refuza dreptul de recurs în casaţiune.
Că această soluţiune se impune cu atât mai mult cu cât în art. 131 alin. b) din Constituţiune declarându‑se
ca făcând parte integrantă din ea unele dispoziţiuni ale legii agrare din Basarabia, între acestea nu se enumeră
şi dispoziţiunile art. 23, care suprimă dreptul de recurs contra hotărârilor pronunţate de instanţele creiate prin
zisa lege, ceeace învederează, că legiuitorul constituant n’a înţeles să sustragă asemenea materie dela regula
generală a dreptului de recurs.
Considerând, că, deşi este exact că ministrul de domenii cu ocaziunea desbaterilor parlamentare urmate
asupra art. 103 al Constituţiunii a declarat, că Comitetul agrar, ca şi toate instanţele speciale, inferioare şi
superioare, în materia agrară sunt constituţionale, totuş pelângă că acea declaraţie izolată n’ar putea servi
de bază unei interpretări contrarii textului arătat, dar din ea nici nu reiese câtuş de puţin, că ministrul s’ar fi
referit la existenţa sau inexistenţa dreptului de recurs în materia agrară din Basarabia, aşa că argumentul tras
din menţionata declaraţiune cu privire la chestiunea în discuţie nu este concludent în cauză.
Considerând că nici din împrejurarea invocată de intimat că, desfiinţându‑se printr’o lege ordinară instanţele
de judecată instituite conform legii agrare din Basarabia, în caz de casare Înalta Curte n’ar avea unde trimite
afacerea spre judecată, nu se poate trage un argument pentru nerecunoaşterea dreptului de recurs în această
materie, deoarece nu este admisibil ca pentru dificultăţi practice ce s’ar ivi în viitor şi cari s’ar putea rezolva fie
pe cale de interpretare a legii Curţii de casaţiune, fie printr’o lege specială, să se poată conchide la ridicarea
unui drept garantat prin Constituţiune.
Că, aşa fiind, faţă de consideraţiunile de mai sus, recursul declarat de M.I. Poncet contra deciziunii Comisiunii
centrale de expropriere depelângă Casa noastră, pronunţată după promulgarea nouei Constituţiuni, urmează
a se declara admisibil în principiu şi, în consecinţă, incidentul ridicat de intimat să se respingă.
*
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6. DOBROGEA NOUĂ – Legea pentru organizarea ei. Dispoziţiunile privitoare la regularea drepturilor
asupra pământurilor „mirie”. Dispoziţiuni constituţionale (art. 113, art. 114, art. 117 şi art. 118 din
Legea organizării Dobrogei‑Nouă; art. 12, art. 40, art. 101 şi art. 103 din Constituţie)
Obligaţiunea impusă de legea de organizare a Dobrogei‑Nouă deţinătorilor de pământ rural de a‑şi
verifica titlurile privitoare la drepturile ce pretind asupra acestor pământuri, întrucât nu atinge nici un
drept de proprietate legal dobândii, ci numai tinde la constatarea şi stabilirea unor atari drepturi, nu
poate fi considerată ca contrarie nici unui principiu constituţional.
Atribuirea unei treimi din terenurile „mirie” Statului nu constitue o confiscare a proprietăţii, din moment
ce terenurile „mirie” n’au fost deţinute în plină proprietate.
Instanţele instituite pentru regularea drepturilor mai sus arătate, nefiind create de lege în vederea unor
anumite persoane, sau afaceri, nu pot fi considerate ca contrarii principiului din art. 103 din Constituţie
Secţiunile‑Unite – Decizia No. 7 din 9 aprilie 1925
Preşedinţia dlui Gh. V. Buzdugan, prim‑preşedinte
Respins motivul 1 de casare, relativ la neconstituţionalitatea dispoziţiunilor
din capitolul VI al Legii pentru organizarea Dobrogei‑Nouă şi dispus înaintarea
dosarului Secţiunii I, Complectul special, pentru a judeca celălalt motiv de casare
CURTEA,
Deliberând asupra motivului I de casare, prin care se invoacă neconstituţionalitatea capitolului VI din legea
pentru organizarea Dobrogei‑Nouă, trimis în cercetarea secţiunilor unite prin încheierea Secţiunei I, din 25
fevruarie 1925.
Având în vedere că, recurenţii declară, prin procuratorul lor, că din punctele arătate în acest motiv menţine
numai următoarele: 1) că abandonarea forţată a unei treimi din câtimea pământului verificat şi recunoscut, în
favoarea Statului, prevăzută de art. 117 din legea pentru organizarea Dobrogei‑Nouă, este contrară Constituţiei
care nu permite confiscarea proprietăţii pe care o garantează, chiar dacă proprietatea nu este absolută, ci
mirie, care este tot un drept real; 2) că dispoziţiunile art. 113, art. 114 şi art. 118 din citata lege, cari, sub
forma unei simple verificări de titluri de proprietate, creiază un proces între Stat şi proprietarii de pământ în
mod absolut, ori mirie, punând pe aceştia în poziţiune de reclamanţi, contrazic Constituţia cea nouă, care prin
art. 17 garantează dreptul de proprietate, având dreptul de a fi pârâţi, ca unii ce stăpânesc imobilul în mod legal;
3) că dispoziţiunea art. 118 din aceeaş lege, cari a creiat comisiuni pur administrative la cari ia parte numai un
magistrat, şi care prevede o procedură cu totul specială, este în contrazicere cu dispoziţiunile art. 101, art. 12
şi art. 40 din Constituţie, cari opresc înfiinţarea de comisiuni şi tribunale extraordinare şi cari prevăd, că nimeni
nu poate fi sustras dela judecătorii ce‑i dă legea şi că puterea judecătorească se exercită de organele sale; 4) că
dispoziţia art. 112 din lege, care prevede că proprietatea absolută şi posesiunea mirie nu se poate întinde decât
asupra cantităţii de pământ cuprinsă în titlurile verificate şi admise, este în contrazicere cu art. 15 şi art. 19 din
Constituţie, întrucât se confiscă diferenţa între întinderea din act şi cea stăpânită în realitate.
Considerând că Legea din 1924, pentru modificarea unor dispoziţiuni ale Legii din 1914, privitoare la organizarea
Dobrogei Nouă, reglementând condiţiunea juridică a pământurilor rurale din această parte a ţării şi ţinând
seama de starea legislaţiunii care în trecut a cârmuit această proprietate, declară prin art. 110, că drepturile
de proprietate absolută şi de posesiune mirie sunt şi rămân respectate, dacă au luat naştere şi s’au conservat,
conform legilor în vigoare în Bulgaria la 28 iunie 1913, iar prin articolele următoare obligă pe deţinătorii de
pământuri cari invoacă acele drepturi sau alte drepturi reale, ca să‑şi verifice titlurile lor concomitent cu lucrările
de expropriere şi prin aceleaşi comisiuni prevăzute de art. 37 din Legea pentru reforma agrară din Vechiul
regat; că, mai departe, dispoziţiunile art. 112 şi art. 110 prevăd că proprietatea absolută şi posesiunea mirie
nu se poate întinde decât asupra suprafeţii cuprinsă în titlurile verificate şi admise, iar pământurile pentru
cari nu se va fi putut face, din ori şi ce motiv, dovada unui drept de proprietate absolută sau de posesiune
mirie, sunt şi rămân de drept proprietatea Statului; că, în fine, art. 117 obligă pe posesorii terenurilor mirie
cari depăşesc 5 ha, de a abandona Statului o treime din câtimea pământului verificat şi recunoscut, devenind
astfel proprietar pe cele 2 treimi.
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Considerând că nici una din aceste dispoziţiuni nu contrazic vreun principiu de ordin constituţional, cum
se pretinde de recurenţi; că, în primul rând, obligaţiunea impusă deţinătorilor de pământ rural de a‑şi verifica
titlurile privitoare la drepturile ce pretind asupra acestor pământuri, corespunde unei necesităţi legitime a
Statului român de a constata şi stabili în interesul politico‑economic al ţării, starea de fapt şi de drept relativă la
aceste pământuri din Noua Dobroge, întocmai cum s’a făcut cu aceleaşi terenuri din Vechea Dobroge, în Legea
din 1882; că dispoziţiunile în discuţiune respectă însă drepturile dobândite în mod legal şi nu le aduce nici o
atingere, iar limitarea adusă prin art. 112, dreptului de proprietate absolută şi de posesiune mirie, la suprafaţa
de pământ cuprinsă în titlurile verificate şi admise, este o consecinţă logică a nedovedirii drepturilor pretinse,
în conformitate cu legea, asupra ceeace depăşeşte cuprinsul actelor şi nu poate fi aci vorba de confiscarea
unei proprietăţi cu privire la care deţinătorul n’a justificat un drept legal dobândit.
Că, tot asemenea, procedura organizată de lege – pentru verificarea titlurilor –, ca şi instanţa chemată de a face
această lucrare, nu pot fi criticate ca anticonstituţionale, căci nu contravin nici unei restricţiuni constituţionale,
în special art. 103 din Constituţie la care se referă recurentul, oprind numai înfiinţarea de instanţe speciale în
vederea unei anumite persoane sau afaceri, pe când aci instanţele instituite pentru facerea exproprierii sunt,
totodată, însărcinate şi cu verificarea titlurilor de proprietate şi asemenea instanţe de judecată nu intră în
prohibiţiunea menţionată.
Considerând, în fine, că obligaţiunea impusă prin art. 117, posesorilor de terenuri mirie, cu o suprafaţă de
peste 5 ha –, de a abandona Statului o treime din câtimea terenului verificat şi admis, devenind astfel proprietari
pe cele 2 treimi, nu poate constitui, cum se pretinde, o confiscare, căci aci Statul a urmărit unificarea regimului
legal al proprietăţii imobiliare rurale pentru întreaga ţară, desfiinţând dijma asupra unei părţi însemnate din
pământurile rurale şi menţinând, pentru a înlesni circulaţiunea bunurilor, numai un singur gen de proprietate,
acea deplină şi absolută, iar pentru răscumpărarea dijmei a admis, în locul unei plăţi în bani, despăgubirea în
natură, cu treimea din suprafaţa stăpânită legal şi a cărei abandonare către Stat, nu implică confiscarea, acea
treime constituind preţul sau echivalentul răscumpărării dijmei şi întregirii dreptului de proprietate asupra
celor două treimi de teren stăpânit.
Că, astfel fiind, motivul 1 de recurs, privitor la neconstituţionalitatea legii în discuţiune din punctele de
vedere semnalate este neîntemeiat şi are a fi respins.
*

7. IMPOZITE – Scutiri acordate întreprinderilor industriale. Legile cari le prevăd. Abrogarea
lor. Constituţionalitate (art. 130 din Legea contribuţiunilor directe)
Scutirile de impozite acordate întreprinderilor industriale prin legile de încurajare nu au caracterul unor
stipulaţiuni contractuale; ele nu constituesc, prin urmare, drepturi pentru contribuabili, ci sunt pure
dispoziţiuni de lege, cari pot fi modificate sau abrogate prin o altă lege, după cum reclamă interesul
general al Statului, care primează intereselor particulare.
Astfel fiind, dispoziţiunile art. 130 din legea contribuţiunilor directe, cari abrogă dispoziţiunile de scutire
neprevăzute de această lege, sunt constituţionale.
Secţiunile‑Unite – Decizia No. 9 din 4 iunie 1925
Preşedinţia dlui Oscar N. Nicolescu, preşedinte
Respins recursul, făcut de G. Nedelcu şi alţii, contra deciziei Comisiunii IV de apel din judeţul Ilfov
No. 2.615/924
CURTEA,
Deliberând asupra motivului de casare astfel formulat:
„Violarea art. 17 din noua Constituţie, art. 9 din vechea Constituţie, neconstituţionalitatea art. 130 din legea
pentru unificarea contribuţiunilor directe.
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Fabricile «Assan», au dobândit prin jurnalele Consiliului de miniştri No. 993/912, No. 949/912, No. 950/912
şi No. 1.838 din 1916, publicate în Monitorul Oficial No. 130 din 10 septemvrie 1916, No. 12 din 14/4‑1912 şi
No. 28/912, supliment, avantajele prevăzute de legea pentru încurajarea industriei naţionale din 14 fevruarie
1912 şi anume: scutirea de orice impozit, afară de cele prevăzute în acele decrete (impozit asupra beneficiului,
fixat pe perioade).
Solicitând şi obţinând avantajele suscitatei legi, s’au creiat între noi şi Stat raporturi de natură contractuală. Noi
ne‑am obligat să respectăm toate condiţiunile legii, la cari avantajii ceream să fim admişi, iar Statul ne‑a acordat,
în schimb, o serie de avantaje între cari şi scutirile şi reducerile de impozite prevăzute în lege şi în jurnalul
Consiliului de miniştri pe termenul prevăzut în art. 35 al legii.
Noua lege a contribuţiunilor directe, în dispreţul dispoziţiunilor Constituţiei, ne‑a expropriat în mod arbitral
din dreptul de creanţă ce aveam contra Statului, adică din dreptul ce aveam de a pretinde ca Statul să respecte
scutirile şi reducerile consimţite.
Hotărârea Comisiei de apel este casabilă din acest punct de vedere”.
Având în vedere deciziunea supusă recursului din care se constată, că succesiunea defunctului B.G. Assan
fiind impusă prin procesul‑verbal No. 454/924 al Comisiunii V specială, depelângă Administraţia financiară a
Capitalei, la impozite elementare şi complimentare, pentru fabricile de uleiuri şi lackuri, precum şi pentru morile
de făină ce are în Bucureşti, a atacat cu apel acel proces‑verbal, pe motiv că nu poate fi supusă la impozite, de
oarece prin mai multe jurnale ale Consiliului de miniştri, date pe baza legii de incurajarea industriei naţionale,
a fost scutită de orice impozite şi că această scutire, constituind pentru dânsa un drept câştigat, nu a putut
fi abrogată prin art. 130 din Legea contribuţiunilor directe, fără violarea Constituţiunii; că Comisiunea de
apel, prin deciziunea supusă recursului a menţinut impunerea, rezervând ca chestiunea neconstituţionalităţii
dispoziţiunii din art. 130 ridicată de recurentă, să fie judecată de această Înaltă Curte.
Considerând în prim rând, că este adevărat, că prin art. 3 din Legea pentru încurajarea industriei naţionale
din 14 fevruarie 1912, se acordă pe timp de 20 sau 30 ani industriilor cari cer foloasele acestei legi, între alte
avantaje şi scutirea de orice alt impozit direct către Stat, judeţ şi comună, afară de impozitul asupra beneficiului
net anual, fixat pe perioade.
Considerând însă că prin art. 130 din Legea din 1923, pentru unificarea contribuţiunilor directe şi pentru
înfiinţarea impozitului pe venitul global, se prescrie, că „orice dispoziţiuni de legi sau regulamente relative la
scutiri de contribuţiuni directe, neprevăzute în această lege, sunt şi rămân abrogate”;
Considerând că, dacă după art. 1 din Codul civil, legea dispune numai pentru viitor şi nu are putere retroactivă,
acest principiu, însă, al neretroactivităţii legilor, edictat în vederea ocrotirii necesară a intereselor individuale,
nu este de ordin constituţional; că el nu leagă pe legiuitor, care în virtutea plenitudinei puterilor sale, poate,
când interesul obştesc o cere, să dea efect retroactiv unei legi şi să revină asupra trecutului, fie pentru a aprecia
condiţiunile de legalitate ale unui act, fie pentru a modifica sau suprima efectele unui drept deja realizat;
Considerând că art. 130 din Legea pentru unificarea contribuţiunilor directe din 1923 nu atinge efectele
produse ale scutirilor de impozite obţinute anterior promulgării ei, ci abrogă legea, prevăzând scutirile numai
pentru viitor.
Considerând că, dacă, după cum pretind recurenţii, prin aplicarea art. 130 li se răpeşte un drept câştigat,
acela de a putea continua să beneficieze de scutirea de impozite directe pânăla expirarea termenului fixat,
şi dacă aceasta s’ar datora efectului retroactiv al dispoziţiunii art. 130, încă recurenţii nu pot cere înlăturarea
ei pe motiv de neconstituţionalitate, întrucât principiul neretroactivităţii legilor, după cum s’a arătat, nu este
înscris în Constituţiune.
Considerând, în al doilea rând, că este adevărat că art. 17 din Constituţiune proclamă, că proprietatea de
orice natură şi creanţele asupra Statului sunt garantate.
Considerând, însă, că impozitul fiind o preluare efectuată asupra resurselor contribuabililor în scop de a
subveni la cheltuelile Statului (sau ale judeţului sau ale comunei), contribuabilii nu pot avea un drept în această
materie, ci numai obligaţiuni, în acest sens că legiuitorul regulează contribuţiunile după cum crede că reclamă
interesul general al societăţii, al cărei reprezentant este; că, în baza acestui principiu, legiuitorul poate abroga o
lege fiscală care ar nesocoti interesul general, sau suprimă o scutire de impozit acordată, fără ca contribuabilii
să‑i poată opune un drept, interesul general prevalând asupra celui individual.
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Considerând, pe de altă parte, că art. 1 din Legea pentru încurajarea industriei naţionale din 12 fevruarie
1912 dispune, că „Statul acordă fabricilor în fiinţă, sau cari se vor înfiinţa, fie de o persoană fie de societăţi,
inlesnirile şi foloasele arătate de lege, dacă vor îndeplini condiţiunile ei“; că, prin aceste avantaje, figurează şi
scutirea de orice impozit direct către Stat, judeţ sau comună, afară de impozitul asupra beneficiului net anual,
iar ca condiţiuni legea enumeră o serie de formalităţi, de prescripţiuni ce trebuesc a fi satisfăcute.
Că, de aci rezultă, că atunci când Statul a acordat fabricelor avantajiile acestei legi, nu se creiază o situaţiune
de obligaţiuni reciproce dela creditor la debitor, între Stat şi fabricant, căci Statul venind în ajutorul acelora
pe cari îi consideră că merită, nu le acordă decât acele înlesniri şi foloase pe cari legea însăşi le stabileşte şi
fără ca, în schimb, să ceară fabricantului altceva decât respectarea unor condiţiuni de ordin general, menite
să evite abuzurile ce s’ar putea săvârşi; că, dar, scutirea de impozit direct nu este de natură contractuală; că
fabricantul beneficiază de această favoare în virtutea legii, iar nu în virtutea de contract – şi aceasta, atâta
timp cât subsistă legea ce o prevede şi care poate fi modificată sau abrogată când interesul general o reclamă
imperios; că o scutire de impozit contractuală ar fi contrarie Constituţiunii care în art. 112, declară formal „că
nici o excepţiune sau micşorare de impozit nu se poate statornici decât prin lege”.
Considerând că, astfel fiind şi întrucât, pedeoparte, contribuabilul nu are un drept în materie de impozit şi
întrucât, pe de altă parte, scutirea de impozite de care beneficiază fabricantul care a obţinut avantajiile legii
pentru încurajarea industriei naţionale, rezultă din lege, iar nu dintr’o convenţiune dintre Stat şi fabricant,
dispoziţiunea art. 130 din Legea pentru unificarea contribuţiunilor din 1923 care abrogă legile privind scutiri
de contribuţiuni directe într’un interes general, nu este edictată în contra principiului proclamat în art. 17 din
Constituţiune.
Că, dar, motivul de casare nu este întemeiat şi recursul urmează a fi respins ca atare.
*

8. NERETROACTIVITATEA LEGILOR – Autoritate de lucru judecat. Dreptul de recurs în potriva
hotărârilor definitive, anterior legii pentru lichidarea bunurilor inamice. Constituţionalitate (art. 36
din Legea pentru lichidarea bunurilor supuşilor inamici din 13 iunie 1923)
SEPARAŢIA PUTERILOR – Confecţionarea legilor cu caracter retroactiv. Reguli de procedură. Simple
reguli de drept civil (art. 1 din Codul civil)
a) Legiuitorul poate să edicteze reguli în interes general şi impersonal, chiar şi cu caracter retroactiv, cu
condiţia ca aceste reguli să nu nesocotească drepturile garantate de Constituţie, ci să supună numai la
noui condiţii păstrarea şi eficacitatea drepturilor anterior dobândite.
b) Articolul 36 din Legea lichidării bunurilor inamice, nu atinge principiul separaţiei puterilor, căci nu
contrazice întru nimic meritul hotărârilor definitive pronunţate în acesta materie, ci, fără a impieta asupra
prerogativelor puterii judecătoreşti, se mărgineşte a supune controlului instanţei supreme acele hotărâri,
cari sub regimul anterior acestei legi, erau lipsite de acest control asupra legalităţii lor.
Secţiunile‑Unite – Decizia No. 13 din 11 iunie 1925
Preşedinţia dlui Gh. V. Buzdugan, prim‑preşedinte
Respins incidentul relativ la neconstituţionalitatea art. 36 din Legea pentru lichidarea averilor supuşilor
inamici şi dispus înaintarea dosarului Secţiunii a III‑a, pentru judecarea în fond a recursului.

CURTEA,
Având în vedere decizia acestei Curţi, Secţia a III‑a, cu No. 652 din 24 martie a.c., prin care se trimite în judecata
Secţiunilor Unite chestiunea neconstituţionalităţii art. 36 din Legea pentru lichidarea bunurilor, drepturilor şi
intereselor supuşilor foşti inamici din 13 iunie 1923, chestiune ridicată incidental de intimaţii în recurs.
Având în vedere că în sprijinul acestui incident, se susţine că art. 36 al legii menţionate, acordând dreptul de
recurs şi în contra hotărârilor cari, anterior acestei legi, dobândise autoritate de lucru judecat – cum este cazul,
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în specie, cu deciziunea Curţii din Bucureşti atacată cu recurs –, prin aceasta s’ar aduce o atingere principiului
separaţiunii puterilor, cum şi dreptului de proprietate garantat de Constituţie.
Considerând că este cert că legiuirea specială privitoare la lichidarea bunurilor şi drepturilor supuşilor foşti
inamici, şi în special art. 14 al Legii din 21 decemvrie 1916, nu acordă dreptul de recurs în contra hotărârilor
date în această materie, afară de ipoteza atacării pe această cale, a ordonanţei de adjudecare imobiliară,
ceeace nu este cazul în specie.
Că, dealtăparte, este constant în drept, că chestiunea căilor de atac în contra hotărârilor judecătoreşti şi a
termenelor înlăuntrul cărora au a fi exercitate, privind mai mult fondul, decât formele de procedură, se rezolvă
în raport cu legea în vigoare la data când hotărârile au fost pronunţate.
Că, prin urmare, deciziunea curţii de apel, atacată cu recurs – privitoare la lichidarea cerută de Stat, a 4.000
acţiuni, ca avere a societăţii „Tişiţa” –, la data când a fost pronunţată nefiind supusă acestei căi de atac, ea a
dobândit autoritate de lucru judecat şi era irevocabilă.
Considerând că, în aceste condiţiuni, legea ulterioară din 13 iunie 1923, prin art. 36, acordând dreptul de
recurs şi în contra hotărârilor devenite irevocabile, anterior promulgării ei, prin acest efect retroactiv al legii,
s’a derogat incontestabil dela principiul neretroactivităţii legilor şi totodată s’a adus o atingere principiului
autorităţii lucrului judecat.
Considerând însă, că aceste principii, nu au un caracter constituţional, de natură a restrânge prerogativele
puterii legiuitoare, ci constituesc simple regule de drept civil şi de aceia o îndepărtare dela ele – oricâtă gravitate
ar înfăţişa pentru siguranţa drepturilor individuale, pe cari se reazimă organizarea şi ordinea socială actuală –,
este totuş posibilă, neputându‑se contesta – din punctul de vedere constituţional –, dreptul legiuitorului, ca
pe cale de dispoziţiune generală şi impersonală şi numai în vederea unor interese obşteşti să reglementeze –
cu toată circumspecţia ce i se impune – trecutul ca şi prezentul şi fără a nesocoti drepturile garantate de
Constituţie, se poată supune însă la noui condiţiuni păstrarea şi eficacitatea drepturilor anterior dobândite.
Că, sub acest aspect, trebuind a fi privită chestiunea, constituţionalitatea legii în discuţiune, nu poate fi
tăgăduită.
Considerând că, este neîntemeiată susţinerea că Legea din 13 iunie 1923, în dispoziţiunea art. 36 ar atinge
principiul separaţiunii puterilor, căci această lege nu contrazice în nimic meritul hotărârilor definitive pronunţate
în materia pe care o reglementează, ci tocmai fără a impieta asupra prerogativelor puterii judecătoreşti, se
mărgineşte a supune controlului instanţei supreme acele hotărâri cari, sub regimul anterior acestei legi, erau
lipsite de acest control asupra legalităţii lor, prin derogaţiune dela regulele de drept comun.
Considerând că, tot asemenea, nu se poate susţine în mod temeinic cum că legea menţionată ar atinge dreptul
de proprietate garantat de Constituţie, căci cum s’a arătat, singurul efect imediat al acelei legi, este de a atinge
irevocabilitatea deciziunii ce dobândise autoritate de lucru judecat, lucru posibil sub raportul constituţional, iar
simpla eventualitate îndepărtată a admiterii recursului ce s’ar face în contra acelei deciziuni, nu poate echivala
cu o despoiere de prin lege de dreptul de proprietate pe care‑l garantează Constituţia, ci o modificare eventuală
a deciziunii, nu ar apărea decât ca un rezultat al judecăţii ce ar stabili netemeinicia dreptului pretins şi prin
urmare n’ar putea fi vorba de violarea unui drept de proprietate lipsit de existenţă legală.
Că, astfel fiind, incidentul de neconstituţionalitate este neîntemeiat şi cată a fi respins.
Pentru aceste motive, Curtea respinge incidentul.
*
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9. PENSIUNI – Legile de pensiuni din teritoriile alipite. Suspendarea lor prin legea din 31 ianuarie
1924. Inconstituţionalitate (art. 137 din Constituţie)
Legea din 31 ianuarie 1924, suprimând dispoziţiunile celei existente în ţinuturile de peste munţi, fără
a o înlocui cu nimic, lipsind astfel această parte a ţării de regim legal în această privinţă, este contrară
art. 137 din Constituţie.
Secţiunile‑Unite – Decizia No. 20 din 19 noemvrie 1925
Preşedinţia dlui Oscar N. Nicolescu, preşedinte
Declarată neconstituţională legea de suspendare a legilor de pensiuni din teritoriile alipite,
promulgată cu Decretul regal No. 257 din 28 ianuarie 1924,
publicată în Monitorul Oficial No. 22 din 31 ianuarie 1924, şi dispus înaintarea
dosarului Secţiunii a III‑a, pentru a se pronunţa asupra recursului.
CURTEA,
Având în vedere că se constată, că Alexandru Hajnal, şef de secţie cl. I pe lângă Administraţia financiară
Timişoara, a fost pus în disponibilitate din această funcţiune pe ziua de 1 august 1921, prin deciziile No. 25.215
şi No. 44.568 din 1921, ale Ministerului de finanţe, direcţiunea generală din Cluj, pentru că nu s’a prezentat la
serviciu după ce‑i expirase concediul acordat, deşi susnumitul ceruse sau prelungirea concediului sau scoaterea sa
la pensie; că, în contra acestor deciziuni ale Ministerului de finanţe. Alexandru Hajnal a făcut recurs la secţiunea
III, complectul ardelean, şi înaintea acestei secţiuni a invocat neconstituţionalitatea Legii din 31 ianuarie 1924,
prin care s’a suspendat aplicarea legilor de pensiuni din teritoriile alipite; că Secţiunea a III‑a, prin încheierea
din 31 martie 1924, a trimis afacerea înaintea Secţiunilor Unite ale Curţii, spre a decide, potrivit art. 103 din
Constituţie, dacă legea din 31 ianuarie 1924 este sau nu constituţională.
Văzând dispoziţiunile art. 103 din Constituţie, care dă în căderea Secţiunilor Unite ale acestei înalte Curţi
judecarea constituţionalităţii legilor.
Având în vedere şi dispoziţiunile art. 137 din aceeaş Constituţie, cari prevăd: „Se vor revizui toate codicile şi
legile existente în diferite părţi ale Statului român, spre a se pune în armonie cu Constituţia de faţă şi a asigurà
unitatea legislativă. Până atunci ele rămân în vigoare”.
Considerând că legiuitorul constituant, preocupat de ideia armonizării diferitelor legi în vigoare în ţară
cu noua Constituţie şi de aceea a unificării legislaţiei pentru întreg teritoriul României, a dispus în alin. (1) al
art. 137, ca să se revizuiască toate codicile şi legile existente în diferitele părţi ale Statului. Iar prin alineatul
următor a căutat să evite eventualitatea ca, pânăla desăvârşirea operei de armonizare şi unificare, unele regiuni
din ţară să rămână, din cauza diversităţii de legislaţiune şi a consecinţelor ce ar putea rezulta din această
situaţiune, lipsite de regim legal; deaceea a dispus ca, până la alcătuirea de către Parlamentul ţării reîntregite
a unor dispoziţiuni menite a creia o nouă stare în locul celei precedente cu putere de lege pe întreg teritoriul
României, cele existente în diferitele părţi ale ţării să rămână mai departe în vigoare.
Că, spre a se putea vedea, dară susţinerea recurentului este întemeiată, urmează a se cerceta, dacă legea
din 31 ianuarie 1924, pe care se bazează, din punctul de vedere legal, măsura care face obiectul reclamaţiunii
formulată, a scos din vigoare o lege existentă într’o parte a ţării, fără a o înlocui cu o altă dispoziţiune, care să
creieze o altă stare legală şi care să aibă putere pe întreg teritoriul.
Considerând că, dispoziţiunea pe care recurentul îşi sprijină pretenţiunile era luată în baza unei legi existente
în ţinuturile României de peste Carpaţi. Intr’adevăr, în principiu, în caz de alipire a unor ţinuturi la altă ţară,
legile în vigoare în acele teritorii rămân în vigoare, exceptându‑se cele privitoare la siguranţa internă şi externă
a Statului, la cari se alipesc, şi la alcătuirea sa. În aplicarea acestor principii, Decretul regal No. 3.632 din 13
decemvrie 1918, dat pe baza decretului‑lege, rare a luat act de alipirea ţinuturilor de peste Carpaţi, a dispus,
prin art. 2, ca numai afacerile străine, armata, căile ferate, poşta, circulaţia fiduciară, vămile, împrumuturile
publice şi siguranţa generală a Statului să rămână pe seama guvernului central dela Bucureşti, iar celelalte
ramuri ale activităţii publice să fie încredinţate Consiliului dirigint. Pe acest temei, Consiliul dirigent a dispus,
prin art. 21 din Decretul No. 543, publicat în Gazeta Oficială No. 69‑70 din 25 noemvrie 1919, ca pensiunile să
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fie acordate în baza legii LXV din 1912, în vigoare mai înainte în acele ţinuturi. Iar prin art. 5 din Decretul‑lege
No. 1.462 din 4 aprilie 1920 (ratificat ulterior de Parlament) s’a dispus ca funcţionarii din teritoriile de peste
Carpaţi să păstreze drepturile câştigate în ceeace priveşte regularea drepturilor la pensie.
Că, prin urmare, legea pe care recurentul îşi întemeiază susţinerile exista în ţinuturile de peste Carpaţi în
momentul intrării în vigoare a Constituţiunii din 1923 şi, prin urmare, a fost menţinută prin art. 137.
Considerând că legea din 31 ianuarie 1924, suspendând dispoziţiunile celei existente în ţinuturile de peste
munţi, nu i‑a substituit dispoziţiuni cari să creieze o altă stare legală, ci a suprimat‑o fără a o înlocui cu nimic,
lipsind astfel această parte a ţării de regim legal în această privinţă, adică creind prin această desfiinţare tocmai
situaţiunea pe care legiuitorul constituant a înţeles să o interzică, şi a violat astfel art. 137 din Constituţie, care
menţinea în vigoare şi această lege existentă în ţinuturile de peste Carpaţi.
Că, asfel fiind, legea publicată în Monitorul Oficial cu No. 22 din 31 ianuarie 1924 este contrară Constituţiei
şi nu poate fi opusă pretenţiunilor recurentului.
*

10. ARDEAL – Expropriere. Legea agrară din Ardeal. Taxe şi timbre. Scutire
ARDEAL – Expropriere. Drept de recurs. Exercitarea lui
ARDEAL – Expropriere. Legea agrară din Ardeal. Constituţionalitatea art. 52
ARDEAL – Păduri. Fixarea preţului după normele legii agrare (art. 49, art. art. 50, art. 52, art. 131
şi art. 136 din Legea agrară pentru Ardeal (Legea pentru reforma agrară din Transilvania); art. 17,
art. 103, art. 131 din Constituţie)
a) Toate actele privitoare la expropriere sunt scutite de orice laxe şi timbre.
b) Dreptul de recurs îl are nu numai Ministerul agriculturii, dar şi proprietarul expropriat.
c) Articolul 52 din Legea agrară pentru Ardeal este constituţional.
d) Preţul pădurilor expropriate se fixează după normele legii agrare şi nu după art. 77 din Constituţie.
Secţiunile‑Unite – Decizia No. 21 din 19 noemvrie 1925
Preşedinţia dlui Oscar N. Nicolescu, preşedinte
Respins recursul, făcut de Ludovic Karoly, contra deciziunii cu No. 1.535/18 din 24 martie 1925,
a Curţii de Apel din Oradea‑Mare.
CURTEA,
Având în vedere dispoziţiunile art. 136 din Legea pentru reforma agrară din Transilvania, după care toate
actele, fără nici o excepţie, privitoare la expropriere precum şi toate actele judiciare şi extrajudiciare, făcute
în executarea dispoziţiunilor privitoare la aplicarea acestei legi, sunt scutite de orice taxe şi timbre.
Considerând că, faţă de această dispoziţiune generală, clară şi categorică a legii, recursul de faţă neavând a fi
supus la taxa de timbru, incidentul de inadmisibilitatea recursului nu este din acest punct de vedere întemeiat
şi, ca atare, urmează a fi respins;
Pentru aceste motive, Curtea respinge incidentul.
CURTEA,
Deliberând asupra incidentului de inadmisibilitatea recursului ridicat din oficiu înaintea Secţiunii III, a acestei
Înalte Curţi, la care s’au raliat şi intimaţii în recurs, pe motiv că numai Ministerul agriculturii are dreptul de
a face recurs în casaţie, prin procurorul ei general, în contra deciziunilor Curţilor de apel date asupra fixării
preţului pământului expropriat, incident ce a fost trimis în judecata Secţiunilor Unite prin jurnalul secţiunii III,
No. 6.233 din 1925;
Considerând că, deşi prin art. 49 din Legea pentru reforma agrară din Transilvania, se prevede că deciziunile
Curţilor de apel relative la fixarea preţului pământului expropriat, pot fi atacate cu recurs numai de către Ministerul
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agriculturii, prin procurorul general depelângă Curtea de casaţie, totuş, prin art. 103 din noua Constituţie din
martie 1923, dreptul de recurs fiind declarat de ordin constituţional, acest drept îl are şi proprietarul expropriat,
mai ales că art. 49 susmenţionat, nu este cuprins între articolele din legea agrară, pe care art. 131 lit. c) din
Constituţie, le enumera ca făcând parte integrantă dintr’însa.
Că, dar, recursul proprietarului expropriat Ludovic Karoly, este admisibil şi incidentul de inadmisibilitatea
lui urmează a fi respins.
CURTEA,
Având în vedere deciziunea supusă recursului, din care se constată că, Curtea de apel din Oradea‑Mare, fiind
chemată a statua asupra apelului făcut de Ludovic Karoly, în contra hotărârii comisiunii judeţene de expropriere
din judeţul Satmar, privitoare la fixarea preţului de despăgubire pe jugăre cadastrale, pe categorii şi calităţi de
pământ al terenului expropriat din moşia susnumitului, a admis apelul proprietarului şi a fixat preţul pentru
terenul de pădure – sol şi material lemnos – la 3.500 lei de jugăr cadastral, ţinând seamă, în conformitate cu
art. 50 şi art. 52 din Legea agrară pentru Transilvania, de contractele de vânzare depuse la dosar şi de actul de
expertiză dresat în cauză, în care se arată că preţul mediu general al terenului de pădure expropriat a fost în
anii 1908‑1913 de 3.500 coroane pe jugăr cadastral.
Având în vedere că, se susţine prin motivul de recurs, că preţul de despăgubire pentru terenul de pădure
trebuia fixat după valoarea lui actuală, conform principiului stabilit de art. 17 din Constituţiune, iar nu după
prescripţiunea art. 50 şi art. 52 din Legea agrară, articol care n’are caracter constituţional.
Considerând că, art. 50 din Legea agrară dispune că, preţul terenurilor expropriate se fixează pe jugăre
cadastrale, pe categorii şi calităţi de pământ; că el se determină prin orice elemente de apreciere şi anume,
preţul de vânzare al pământului în localitate şi în vecinătate, în anul 1913, preţul de arendare în regiune,
capitalizat cu 5%; evaluarea făcută de instituţiunile de credit; venitul net la jugărul cadastral; impozitul fonciar
şi orice alte date din ultimii 5 ani până la 1913; că, în nici un caz preţul nu va trece peste preţul din anul 1913,
iar socoteala se va face în lei.
Că, art. 52 din aceeaş Lege agrară prevede că preţul pădurilor se stabileşte avându‑se în vedere la preţuire
calitatea materialului lemnos, speciile, căile de comunicaţie, depărtarea de gări şi centrele de desfacere, fără
ca preţul fixat să poată întrece mijlocia preţurilor din localitate sau regiune, din ultimii 5 ani înainte de 1913;
Considerând că legiuitorul constituant din 1923 a declarat prin art. 131, că art. 50 din Legea agrară din
Transilvania face parte integrantă din Constituţiune; că, dar, modul de a determina preţul de despăgubire
pentru terenurile expropriate, limitarea lui şi interdicţiunea de a trece peste cel din anul 1913, sunt dispoziţiuni
constituţionale.
Considerând că, dacă legiuitorul constituant nu a declarat formal că şi art. 52 face parte integrantă din
Constituţiune, raţiunea este că el a crezut inutil aceasta, întrucât, pedeoparte, principiul limitării preţului de
despăgubire, prevăzut şi în art. 52, era deja stabilit prin art. 50, şi întrucât pe de altă parte, art. 52, precum şi
art. 51, art. 53 şi art. 54 din Legea agrară pentru Transilvania, referitoare la determinarea preţului celor unite
cu solul, nu sunt decât urmarea firească şi complectarea dispoziţiunii din art. 50 din Legea agrară, mai ales că
art. 131 din Constituţiune declară că sunt şi rămân cu caracter constituţional dispoziţiunile din legile agrare
privitoare la pământurile cultivabile, la păduri etc., la preţuri, la modul de plată (...); aşa că şi art, 52 are un
caracter constituţional.
Considerând că, a recurge pentru stabilirea preţului de despăgubire pentru păduri la art. 17 din Constituţie,
după care exproprierea nu se poate face, fără o dreaptă şi prealabilă despăgubire, ar fi a se aduce o gravă atingere
reformei agrare, dictată de un înalt interes social şi naţional şi a se face o distincţiune între pământurile de
cultură şi păduri, cu nimic justificată şi pe care nici legiuitorul constituant şi nici cel ordinar n’a înţeles să o facă;
Că, prin urmare, dispoziţiunea din art. 52 din Legea agrară pentru Transilvania, având caracter constituţional,
cu drept cuvânt curtea de apel a fixat preţul pădurii expropriate recurentului după normele art. 50 şi art. 52
din Legea agrară, iar nu după principiul din dreptul comun consacrat de art. 17 din Constituţie, aşa că, a făcut
o bună aplicaţiune a legii; că, astfel fiind, recursul este nefondat şi ca atare urmează a fi respins.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*
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11. LEGEA AGRARĂ – Înstrăinări în loturi mici după 1 fevruarie 1921 – Neconstituţionalitatea
legii din 5 august 1924 [art. 3 alin. (1) din Legea agrară; art. 131 din Constituţie]
Legea din 5 august 1924 prin care se validează înstrăinările de terenuri în loturi mici, făcute după
1 fevruarie 1921, contravenind dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea agrară, este anticonstituţională.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea No. 19 din 30 septemvrie 1926
Preşedinţia dlui G.V. Buzdugan, prim‑preşedinte
Admis recursul făcut de N.Gh. Cantacuzino în contra hotărîrii cu No. 351/925 a comitetului agrar.
CURTEA,
Asupra recursului făcut de N.Gh. Cantacuzino în contra hotărîrii No. 351 din 2 iulie 1925, dată de comitetul
agrar, tinzând să se declare neconstituţională Legea din 5 august 1924, privitoare la validarea vânzărilor în loturi
de câte 5 ha făcute din moşiile supuse exproprierii, după data de 1 fevruarie 1921 şi până la 1 ianuarie 1924.
Având în vedere motivul I de recurs în cuprinderea următoare:
„Violarea art. 131, art. 17 din Constituţie şi art. 10 din Legea agrară, devenit constituţional. Prin mai multe
acte de vânzare, autentificate la 31 martie 1921, subscrisul recurent am vândut, în loturi mici de 5 ha, la mai
mulţi săteni cultivatori de pământ, 214 ha din moşia Fulga, judeţul Prahova. Actele cuprindeau o clauză în
sensul că dacă legea agrară nu va respectă vânzările făcute, eu, vânzătorul, voiu restitui preţul primit. Legea
agrară, prin art. 3 alin. (2), a recunoscut valabile numai vânzările către săteni, cultivatori de pământ, obştii,
bănci populare, în loturi de cel mult 10 ha, făcute cel mai târziu până la 1 fevruarie 1921. Acelaş articol a obligat
pe proprietari să dea la expropriere o întindere egală cu cea vândută în mod valabil la obştii, bănci populare
sau săteşti, înainte de 1 fevruarie 1921.
Vânzările posterioare datei de 15 august 1916, Legea agrară le declară fără efect, în tot ce priveşte aplicarea
exproprierii. Alineatul (1) constituţional al art. 3 declară părţile de moşie expropriabile lovite de indisponibilitate
în tot ce priveşte aplicarea legii, cu începere din ziua de 1 fevruarie 1921; conform acestui articol, vânzările
posterioare datei de 1 fevruarie 1921, către oricine ar fi făcute, sunt inexistente, pentru organele de aplicare
a exproprierii. Deci, vânzările din moşia Fulga dela 31 martie 1921, nu puteau fi ţinute în seamă la expropriere
cele 214 ha vândute, urmau să fie expropriate, iar clauza din actele de vânzare pentru restituirea preţului să
opereze.
În această situaţiune de drept, exproprierea moşiei Fulga, judeţul Prahova, a fost pendinte la comisiunea
judeţeană de expropriere Prahova, dela 30 octomvrie 1922 la 12 ianuarie 1925 în acest interval de timp, pe
când procesul era pendinte la a doua instanţă de fond la 5 august 1924, a survenit o lege specială, dintr’un
articol, menită să dea o altă soluţie acestui proces şi altora similare.
Articolul unic al legii din 5 august 1924, a declarat valabile vânzările făcute la săteni în loturi de 5 ha după
data de 1 fevruarie 1921 şi până la 1 ianuarie 1924. Pe baza acestei legi, a doua instanţă de fond, comisiunea
judeţeană Prahova, prin hotărîrea din 12 ianuarie 1925, a declarat valabile vânzările din 31 martie 1921,
referitoare la cele 214 ha vândute din moşia Fulga şi le a imputat în cota mea, reducând‑o cu 214 ha, 500
mp. Comitetul agrar, prin deciziunea sa din 2 iulie 1925, partea I a dispozitivului, a confirmat această soluţie,
respingând cererea mea de revizuire şi apoi la pct. 4 al dispozitivului, a redus cota mea legală cu cele 214 ha,
500 mp, suprafaţa vândută sătenilor din moşia Fulga.
La ambele instanţe am rezervat dreptul să aduc pe cale de recurs, în discuţiunea Secţiunilor Unite ale Înaltei
Curţi chestiunea neconstituţionalităţii articol unic al Legii din 5 august 1924. Acest articol este neconstituţional
pentru că:
a) Modifică alineatul (I) al art. 3 din legea agrară, devenit constituţional la 29/III/923 care nu poate fi
modificat decât cu formele prevăzute pentru modificarea Constituţiei.
Articolul 3 alin. (1) prevede că moşiile şi părţile de moşii expropriabile sunt lovite de indisponibilitate, în
tot ceeace priveşte aplicarea legii din ziua de 1 fevruarie 1921.
Dispoziţiunea este generală, nu îngăduie nici o distincţiune, toate înstrăinările posterioare lui 1 fevruarie
1921 făcute din pământul expropriabil pe baza art. 3 sunt inexistente, în tot ceeace priveşte aplicarea reformei
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agrare. Această interpretare este întărită de alineatul (II) al aceluiaş articol, care validează unele vânzări privite
cu ochi buni de legiuitor numai dacă sunt făcute anterior aceleiaşi date de 1 fevruarie 1921, articolul unic din
august 1924, validând unele vânzări posterioare lui 1 fevruarie 1921, implicit a declarat disponibile, în ceeace
priveşte aplicarea legii, moşiile şi părţile de moşii expropriabile, declarate indisponibile prin Constituţie, aducând
o gravă atingere articolului constituţional”.
Având în vedere hotărîrea atacată cu recurs din care rezultă că recurentul N.Gh. Cantacuzino, printr’o serie
de acte încheiate după 1 fevruarie 1921, a vândut sătenilor în loturi de câte 5 ha o suprafaţă totală de 215 ha
din moşia sa Fulga, situată în judeţul Prahova; că, mai târziu, cu ocaziunea exproprierii acestei moşii, recurentul
a cerut ca aceste vânzări să fie privite ca nule, conform art. 3 din Legea agrară şi pe cale de consecinţă suprafaţa
vândută să fie luată în seamă la expropriere ca şi cum vânzările n’ar fi avut loc; că, comisiunea judeţeană şi în
urmă comitetul agrar, au respins acea cerere a recurentului şi imputând cota expropriată numai asupra terenului
rămas în proprietatea recurentului, l‑au declarat expropriat de o porţiune din acest teren, conform scării
progresive; că, pentru a da această soluţiune, comitetul agrar se întemeiază pe dispoziţiunile legii menţionate din
5 august 1924, care declară valabile şi vânzările făcute către săteni în loturi de câte 5 ha după 1 fevruarie 1921
până la 1 ianuarie 1924, dispunând ca terenurile vândute să fie socotite în cota legală rămasă proprietarului.
Având în vedere că prin întâiul motiv de recurs, dedus în judecata secţiunilor unite ale acestei Curţi se
susţine că legea pe care se întemeiază hotărîrea comitetului agrar este neconstituţională, întrucât este contrarie
dispoziţiunilor art. 3 alin. (1) din Legea agrară, declarate de noua Constituţie ca având un caracter constituţional.
Considerând că prin art. 3 alin. (1) din Legea agrară, se prevede, în adevăr, că moşiile şi părţile de moşii
expropriabile sunt lovite de indisponibilitate în tot ceeace priveşte aplicarea acestei legi din ziua de l fevruarie
1921, fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi; că, această dispoziţiune a fost declarată de ordin constituţional
prin art. 131 din noua Constituţie
Considerând că din principiul indisponibilităţii moşiilor supuse exproprierii, edictat de lege într’un interes
social, rezultă ca o consecinţă logică necesară, că sunt lovite de o nulitate virtuală înstrăinările făcute cu violarea
acestei prohibiţiuni constituţionale.
Că, fiind vorba de o nulitate absolută, întrucât sancţionează o dispoziţiune legală de interes general, urmează
că ea poate fi invocată de orice parte interesată şi deci în specie, şi de către vânzător.
Că, în specie, interesul vânzătorului recurent, de a invoca nulitatea vânzărilor în discuţiune apare evident
în scopul de a se socoti în masa întregei moşii supusă exproprierii, fără nici o restricţiune şi terenul vândut; că
astfel ambele părţi contractante să suporte deo‑potrivă riscurile exproprierii şi în special vânzătorul să poată
rămâne cu porţiunea nevândută, în caz când ca rezultat al exproprierii, cota expropriată ar cădea asupra
terenului vândut ca corespunzând cu interesele exproprierii.
Că aceasta cu atât mai mult că părţile contractante întrevăzând posibilitatea că prin legea agrară să se
anuleze aceste vânzări, au prevăzut că în acest caz vânzătorul va restitui preţul terenului vândut.
Că, în aceste condiţiuni, recurentul are dreptul de a opune neconstituţionalitatea Legii din 5 august 1924.
Considerând că sub raportul temeiniciei acestei susţineri este cert că legea menţionată contravine art. 3
alin. (1) din Legea agrară, dispoziţiune cu caracter constituţional, de vreme ce modifică această dispoziţiune,
validând contrariu prevederilor ei înstrăinările făcute după 1 fevruarie 1921; că acest lucru neputându‑se face
pe cale de lege ordinară, urmează că legea în discuţiune din 1924 nu poate fi aplicată, ca fiind contrarie unei
dispoziţiuni cu caracter constituţional.
Că aşa fiind, hotărîrea comitelului agrar, întemeindu‑se pe această lege, urmează a fi casată şi a se dispune
judecarea din nou a pricinei, cu înlăturarea acestei legi.
Pentru aceste motive, admite motivul 1 de casare.
*
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12. CONTENCIOS ADMINISTRATIV – Actele de autoritate şi gestiune ale preşedintelui Camerei
şi Senatului. Sustragerea lor controlului contenciosului. Neconstituţionalitate (art. 3 alin. ultim din
Legea contenciosului administrativ; art. 107 din Constituţie)
Este neconstituţională dispoziţia ultimului alineat al art. 3 din Legea contenciosului administrativ, care
exclude actele administrative de autoritate şi gestiune ale preşedintelui Camerei şi Senatului, dela controlul
contenciosului administrativ, această dispoziţiune fiind contrară art. 107 din Constituţie, după care orice
act de autoritate sau de gestiune făcut cu călcarea legilor, dă loc la o acţiune, în justiţie, exceptându‑se
numai actele de guvernământ, precum şi actele de comandament cu caracter militar.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 28 din 6 iunie 1929
Preşedinţia dlui Oscar N. Nicolescu, prim‑preşedinte
Admis recursul făcut de M. Totirescu, contra deciziunii Nr. 373/927, a Curţii de Apel Bucureşti, S. a II‑a.
CURTEA,
Asupra motivului de casare:
„Neconstituţionalitatea art. 3 alin. ultim din Legea contenciosului administrativ, deoarece legiuitorul ordinar
nu putea îngrădi drepturile recunoscute prin art. 107 din Constituţie, care prevede în mod general căderea
la cel vătămat în drepturile sale printr’un act administrativ de autoritate să poată face cerere la instanţele
judecătoreşti pentru recunoaşterea dreptului său şi exceptează la această regulă generală, prin ultimul aliniat,
numai actele de guvernământ şi de comandament cu caracter militar, excepţiuni în care evident nu se încadrează
actul săvârşit de biuroul Adunării deputaţilor.
Cerem dar ca Înalta Curte, Secţiunile‑Unite, să constate, conform art. 103 din Constituţie, că dispoziţiile
art. 3 alin. ultim al Legii contenciosului administrativ, sunt neconstituţionale”.
Având în vedere deciziunea supusă recursului din care se constată, că Mihail Totirescu, chemând în judecată,
pe baza art. 1 şi art. 4 din Legea contenciosului administrativ, pe preşedintele Adunării deputaţilor, a cerut să
fie reintegrat în funcţiunea de arhivar al acelei Adunări, din care a fost suspendat, spre a‑şi regula drepturile la
pensie; că, Curtea de Apel din Bucureşti, Secţiunea a II‑a, a respins această acţiune ca nefondată, pe motivul că
potrivit dispoziţiunii art. 3 alin. ultim din Legea contenciosului administrativ, actele administrative de autoritate
şi actele de gestiune ale preşedinţilor Corpurilor legiuitoare fiind supuse controlului exclusiv al Adunării plenare
a Corpului legislativ respectiv, reclamantul nu poate avea acţiune în contencios, că, reclamantul făcând recurs
în contra acelei deciziuni, această Înaltă Curte, Secţia II‑a, prin deciziunea Nr. 221/929, a respins recursul,
confirmând interpretarea dată de curtea de apel, art. 3 alin. ultim din Legea contenciosului administrativ şi a
trimis afacerea înaintea Secţiunilor Unite, spre a se pronunţa asupra neconstituţionalităţii acestui text de lege,
întrucât recurentul a invocat, în subsidiar, înaintea acelei secţiuni, această chestiune.
Considerând că art. 3, ultimul alineat din Legea pentru contenciosul administrativ, dispune că actele
administrative de autoritate şi actele de gestiune ale preşedintelui Senatului şi ale preşedintelui Adunării
deputaţilor sunt supuse controlului exclusiv al Adunării plenare a Corpului legislativ ce prezidează.
Considerând că art. 107 din Constituţie declară că cei vătămaţi în drepturile lor, fie printr’un act administrativ
de autoritate, fie printr’un act de gestiune făcut cu călcarea legilor şi a regulamentelor, pot face cerere la
instanţele judecătoreşti pentru recunoaşterea drepturilor lor; că, însă puterea judecătorească nu are căderea
de a judeca actele de guvernământ, precum şi actele de comandament cu caracter militar.
Considerând că, după aceste dispoziţiuni din Constituţie, o singură excepţie se face la regula generală
după care cei vătămaţi în drepturile lor printr’un act administrativ de autoritate sau gestiune, se pot adresa
contenciosului administrativ, şi anume, pentru actele de guvernământ şi acele de comandament cu caracter
militar.
Că, astfel fiind, dispoziţiunea din ultimul alineat al art. 3 din legea contenciosului administrativ, care sustrage
puterii judecătoreşti actele administrative de autoritate şi gestiune ale preşedinţilor Senatului şi Adunării
deputaţilor, supunându‑le numai controlului exclusiv al Adunării plenare a Corpului legislativ ce prezidează,
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este contrarie principiului înscris în art. 107 din Constituţie, şi ca atare, violând acest principiu, urmează a fi
înlăturată pe baza art. 29 din Legea Curţii de Casaţie.
Că, prin urmare, motivul de casare fiind întemeiat, el are a fi admis, iar afacerea urmează a fi trimisă Secţiunii
III a acestei Curţi, pentru a o judeca în fond, potrivit dispoziţiunii art. 12 din Legea contenciosului administrativ.
Pentru aceste motive, Curtea admite recursul.
*

13. DENTIŞTI – Autorizaţie de practica dentisticei obţinută pe baza Legii din 1923, dar fără să
fi practicat zece ani pe cont propriu. Revocabilitate (art. 10 şi art. 11 din Legea pentru practica
dentisticii din 1923; art. 5 din Legea din decembrie 1924; art. 17 din Constituţie)
Legea din decembrie 1924 declară, cum rezultă formal din expunerea, de motive, că practica dentisticii de
zece ani trebue înţeleasă în sensul că ea nu este valabilă decât numai dacă este făcută pe cont propriu.
Această lege are caracter de lege interpretativă a Legii din 1923 şi este deci aplicabilă, ca orice lege
interpretativă, chiar faptelor anterioare promulgării ei, căci ceeace se aplică în realitate este legea
primitivă, iar nu cea interpretativă, astfel că autorizatiunea de liberă practică, obţinută de un dentist,
pe baza Legii din 1923, dar fără să fi avut o practică de zece ani pe cont propriu, aşa cum cere legea
interpretativă din 1924, este revocabilă.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 5 din 14 februarie 1929
Preşedinţia dlui Oscar N. Nicolescu, prim‑preşedinte
Respins recursul făcut de Mihail Surpăţeanu, contra deciziunii Nr. 46.000 din 1925
a Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale.
CURTEA,
Asupra recursului în contencios făcut de Mihail Surpăţeanu, în contra deciziunii Ministerului Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale Nr. 46.000 din 1925, prin care, în baza legii din 31 decembrie 1924, i s’a anulat autorizaţiunea
dată pentru exerciţiul dentisticii ce obţinuse în baza legii din 6 martie 1923, pentru motivul de neconstituţionalitate
a legii din 31 Decembrie 1924, trimis în judecata Secţiunilor Unite, prin deciziunea Secţiunii III a Înaltei Curţi
de Casaţie cu Nr. 527 din 23 mai 1928.
Având în vedere că este stabilit că prin deciziunea Nr. 46.000 din 1925 dată pe baza avizului Comisiunii
instituite prin art. 1 al Legii din 31 decembrie 1924 pentru revizuirea şi confirmarea autorizaţiunilor de liberă
practică a dentisticii, acordate în baza Legii din 5 martie 1923, Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale a
anulat autorizaţiunea de liberă practică a dentisticei, dată recurentului în baza art. 11 din această lege, pentru
motivul că nu întrunea condiţiunea de a fi exercitat profesiunea dentistică timp de 10 ani pe cont propriu, pe
când Comisiunea, instituită în baza art. 10 şi art. 11 din Legea dela 6 martie 1923, îi acordase autorizaţiunea
de liberă practică a dentisticii, interpretând art. 11 în sensul că pentru aceasta este suficientă o vechime de
10 ani de practică a dentisticii, chiar, fără a fi exercitată pe cont propriu.
Având în vedere că prin motivul de recurs trimis în judecata Secţiunilor Unite recurentul susţine că prin
legea din 31 decembrie 1924, pentru revizuirea şi confirmarea autorizaţiunilor de liberă practica a dentisticii
acordate în baza legii din 6 martie 1923, se aduce o atingere unui drept de liberă practică a dentisticii, definitiv
câştigat, în baza art. 11 din această lege, care declară că deciziunile Comisiunii instituite conform acestei legi
şi aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice, sunt definitive şi irevocabile şi acest drept, intrând în patrimoniul
său, este garantat prin art. 17 din Constituţie şi nu mai putea fi ridicat prin o lege posterioară, cum s’a făcut
prin Legea din 31 Decembrie 1924, care nu are cel puţin caracterul unei legi interpretative; că, pe de altă
parte, recurentul susţine că chiar în cazul când această lege ar fi considerată ca interpretativă, încă dreptul său
fiind recunoscut printr’o deciziune a Comisiunii rămasă definitivă şi irevocabilă înainte de promulgarea legii
interpretative, întrucât Ministerul Sănătăţii Publice nu a atacat‑o în recurs, conform art. 13 din lege, efectele ei
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sunt opozabile Ministerului Sănătăţii, ca ale oricărei deciziuni judecătoreşti din momentul pronunţării ei, astfel
că dreptul de liberă practică a dentisticii acordat recurentului a rămas de atunci definitiv câştigat.
Considerând că prin Legea din 6 martie 1923, edictată în interesul salubrităţii publice, s’au luat dispoziţiuni
prin art. 1 ca nimeni să nu mai poată exercita dentistică, dacă nu posedă autorizarea specială a Ministerului
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, dată cu avizul Consiliului sanitar superior şi publicarea în Monitorul Oficial,
autorizaţiune care prin art. 7 este declarată revocabilă în caz de contravenţiune la dispoziţiile acestei legi, iar
prin art. 10 şi art. 11 se arată condiţiunile şi modalităţile sub care acei ce nu posedau autorizaţiuni definitive la
punerea în aplicare a legii, care au fost respectate, puteau obţine asemenea autorizaţiuni, dându‑se în căderea
comisiunii instituite prin art. 11 de a examina titlurile şi actele acelor ce solicitau autorizaţiunea de practică
dentară şi a o acorda acelora ce se găseau că întrunesc condiţiunile impuse de lege, printr’o deciziune supusă
aprobării Ministerului Sănătăţii Publice, care rămânea definitivă şi irevocabilă, dacă nu era atacată cu recursul
prevăzut de art. 13 din lege.
Considerând că, prin art. 7 din lege prevăzându‑se revocabilitatea autorizaţiunilor date în caz de contravenţiuni
la dispoziţiunile legii, fără o specificare a caracterului acestor contravenţiuni, este dela sine înţeles că oricare ar
fi natura contravenţiunei, prin care s’a ajuns la acordarea autorizaţiunii, fie că nu s’au respectat dispoziţiunile
prevăzute de lege, ca condiţiuni pentru acordarea autorizaţiunii, care este o contravenţie la lege, fie că aceasta,
s’a obţinut prin fraude de orice fel, în baza principiului fraus omnia corrupit, autorizaţiunea devine revocabilă.
Considerând că, legiuitorul din 1923 neprevăzând şi calea prin care s’ar putea ajunge la revocarea autorizaţiunilor
de practică dentară, acordate acelora ce nu întruneau condiţiunile legii, sau care au fost acordate prin fraudă,
legea din decembrie 1924 a instituit o nouă comisiune pentru revizuirea şi confirmarea autorizaţiunilor de
liberă practică a exerciţiului dentisticii ce fuseseră date în baza legii din 6 martie 1923, Comisiunea având
căderea de a revizui în special categoriile de dentişti prevăzute la pct. 2 şi pct. 3 ale art. 10 şi alin. VII al art. 11
din această din urmă lege; că, art. 5 din Legea de la 1924, dispune că revizuiţii şi confirmaţii îşi vor păstra
drepturile câştigate conform legii din martie 1923, iar acelora neconfirmaţi, adică acelora, cari deşi au fost
admişi cu sau fără examene, dar n’au îndeplinit condiţiunile acelei legi, li se vor anulá libera practică obţinută.
Considerând că legea din decembrie 1924 declară; după cum rezultă formal din expunerea de motive, că
practica dentistică de zece ani prevăzută la art. 11 alin. (7), trebue înţeleasă în sensul că ea nu este valabilă
decât numai dacă este făcută pe cont propriu, nefiind suficientă practica de ucenic, lucrător sau asistent într’un
laborator sau atelier, de unde consecinţa că cei ce au obţinut autorizaţie de liberă practică pentru exerciţiul
dentisticii, sub imperiul legii din martie 1923, pe baza unei practice de zece ani nefăcută pe cont propriu, se
găsesc că nu îndeplinesc condiţiunile legii, urmând a li se anulá autorizaţiunea dată, anulare de care se plânge
recurentul.
Considerând, pe de o parte, că legiuitorul poate da unei legi efect retroactiv, căci art. 1 din Codul civil, după
care legea dispune numai pentru viitor şi nu are putere retroactivă, nu leagă pe legiuitor şi conţine numai un
precept adresat judecătorului pentru aplicarea legii; că, prin efectul retroactiv, legea poate atinge drepturile ce
particularii au câştigat definitiv, fără ca prin aceasta legea să fie privită ca violând Constituţia în dispoziţiunea
ei din art. 17.
Considerând pe de altă parte, că legile interpretative nu stabilesc regule speciale, ci determină numai înţelesul
legilor existente, făcând corp cu ele; că, dar, legile interpretative pot să se aplice chiar la fapte anterioare
promulgării lor, căci ceeace se aplică în realitate nu este legea interpretativă, ci legea primitivă.
Considerând că legea din 31 decembrie 1924 are caracterul de lege interpretativă; că, ea a interpretat
dispoziţiunea art. 11 alin. (7) din Legea de la 6 martie 1923 în sensul după cum deja s’a arătat, că prin practica
dentistică de zece ani trebue înţeleasă o practică făcută pe cont propriu; că, acest caracter interpretativ al legii,
rezultă implicit, dar neîndoios, din scopul şi intenţiunea legiuitorului, manifestată în mod categoric în lucrările
ce au precedat votarea legii şi anume: atât în expunerea de motive, unde se spune că: „în urma constatărilor
făcute, nu se poate admite modul cum s’a interpretat Legea din 1923, fără a se prejudicia, în primul rând,
sănătatea publică”, cât şi în raportul cu care a fost prezentat Parlamentului proectul de lege.
Considerând că legea din Decembrie 1924 fiind o lege interpretativă şi făcând parte integrantă din legea
din Martie 1923, iar recurentul obţinând autorizarea de liberă practică a dentisticii fără să fi avut o practică de
zece ani pe cont propriu, rezultă că el nu a îndeplinit, dela început condiţiunile legii din 1923 şi că a obţinut
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autorizaţia prin contravenţiune la dispoziţiunile ei; că, astfel fiind, el nu poate pretinde că are dobândit un
drept în mod legal şi o autorizaţie irevocabilă.
Considerând, pe lângă acestea, că autorizaţiunea pentru exerciţiul dentisticii, spre deosebire de titlul sau
calificarea ce constituesc o condiţiune legală pentru obţinerea autorizaţiunii, este o concesiune a autorităţii
publice, ocrotitoare a salubrităţii sociale; că, dar, legiuitorul este oricând în drept de a modifica condiţiunile de
exerciţiu ale profesiunii dentisticii în cazul când ar găsi că ele nu mai corespund cerinţelor intereselor salubrităţii
generale şi, că sănătatea publică este periclitată, fără ca prin aceasta beneficiarul autorizaţiunii să se poată
plânge că i s’a răpit un drept câştigat, pentru că în faţa interesului public cel particular trebue să cedeze.
Că, din toate aceste puncte de vedere, Legea din 31 decembrie 1924 nu este în contrazicere cu dispoziţiunile
art. 17 din Constituţie.
Că, prin urmare, motivul de neconstituţionalitatea Legii din 31 decembrie 1924 nefiind întemeiat, recursul
urmează a fi respins.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

14. ARDEAL – Dreptul de recurs în casare e de ordin constituţional. Abrogarea art. 521 din
procedura civilă din Ardeal (art. 103, art. 137 din Constituţie; art. 62 din Legea accelerării; art. 521
din procedura civilă din Ardeal)
Potrivit art. 103 din Constituţie, dreptul de recurs în casare este de ordin constituţional şi deci nici o lege
ordinară nu mai poate ridica acest drept, iar conform art. 137 din Constituţie, orice dispoziţie contrarie
este desfiinţată.
Prin urmare dispoziţiunea din art. 521 din procedura civilă din Ardeal, care ridică dreptul de recurs în
contra sentinţei tribunalului ca instanţă de apel, în caz când valoarea litigiului nu trece de zece mii lei,
este abrogată, întrucât Constituţia nu face nici o distincţiune, recunoscând dreptul de recurs oricare ar
fi valoarea litigiului.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 6 din 21 februarie 1929
Preşedinţia dlui Oscar Nicolescu, prim‑preşedinte
Respins recursul făcut de Bruj Simion şi alţii, contra deciziunii Nr. 1.780/32/926
din 1927 a Curţii de Apel Cluj, Secţiunea a II‑a.
CURTEA,
Asupra motivului de casare:
„Violarea art. 103 şi art. 137 alin. ultim din Constituţie. Neconstituţionalitatea paragrafului 521 din procedura
civilă ardeleană şi art. 62 din Legea accelerării judecăţilor în ceeace priveşte corelaţia cu paragraful 512 din
procedura ardeleană.
Onorata Curte de Apel, în şedinţa restrânsă, respinge recursul făcut în contra sentinţei Tribunalului Năsăud
Nr. 1.378/25/925 din 16 iunie 1926, în baza art. 80 din Legea de organizare a Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie,
pe motivul că, parag. 521 din procedura civilă ardeleană completat cu art. 62 din Legea privitoare la unificarea
unor dispoziţiuni de procedură civilă şi comercială pentru înlesnirea şi accelerarea judecăţilor, procesele cu
substrat mai mic de 10.000 lei, nu există calea recursului.
Întrucât, potrivit art. 103 alin. ultim din Constituţie, recursul este de ordin constituţional şi prin nici o lege
nu poate fi desfiinţat, iar art. 137 din Constituţie, declară că orice dispoziţiuni contrare Constituţiei, chiar din
legile în vigoare în teritoriile alipite sunt abrogate dela promulgarea Constituţiei, urmează că parag. 521 din
procedura civilă ardeleană este anticonstituţional şi greşit onorata curte de apel, l‑a aplicat, respingând recursul.
De altfel, prin art. 64 din Legea de accelerare a judecăţilor şi art. 77 din legea de organizare a Înaltei Curţi
de Casaţie, înseamnă că procesele cu substratul valorii până la 5.000 lei, există recurs la Tribunal, iar pentru
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procesele cu substitut dela 5.000 – 10.000 lei, în care există calea de atac apel, nu există calea de atac recurs,
ceeace este şi absurd din punct de vedere juridic şi absolut contrar dispoziţiunilor precise din Constituţie şi
calea de atac, recursul, în nici un caz şi sub nici o formă nu poate fi suprimat.
Prin urmare, onorata Curte de Apei nu‑mi putea respinge în nici caz recursul pentru acest motiv şi urma
să se pronunţe asupra motivelor de casare făcute în recurs, admiţând sau respingându‑le, dar nu respingând
recursul prin aplicarea parag. 521 din procedura civilă ardeleană.
Întrucât nu există altă cale de atac, deciziunea onoratei curţii de apel fiind definitivă, am făcut recurs în
baza art. 27 şi art. 29 din Legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie”.
Având în vedere deciziunea supusă recursului, din care se constată că Hogiu Vasile, intentând acţiune
în contra soţilor Simion Bruj, pentru recunoaşterea dreptului de proprietate asupra unor imobile situate în
comuna Borgobistriţa, judecătoria ocolului Bistriţa, prin cartea de judecată Nr. C. I. 5.774 /924 din 19 iunie
1925, a admis acţiunea şi a obligat pe pârîţi să recunoască reclamantului dreptul de proprietate şi să predea
acestuia imobilele în posesiunea exclusivă a sa; că, pârîţii, făcând apel în contra acestei cărţi de judecată,
Tribunalul Năsăud, secţia I, prin sentinţa Nr. 1.378‑25/925, pronunţată la 16 iunie 1926, a respins apelul ca
nefondat; că, pârîţii făcând cerere de revizuire a sentinţei tribunalului, Curtea de Apel din Cluj, Secţiunea a III‑a,
prin deciziunea supusă recursului, a respins cererea de revizuire ca inadmisibilă, pe motiv că după art. 521 din
procedura civilă din Transilvania, combinat cu art. 62 din Legea pentru accelerarea, judecăţilor, calea revizuirii
în contra sentinţelor tribunalului, ca instanţă de apel, nu este admisibilă dacă valoarea litigiului nu trece de
10.000 lei, cum se constată în cazul de faţă.
Având în vedere dispoziţiunile art. 103 şi art. 137 din noua Constituţie;
Considerând că după dispoziţiunile art. 103, dreptul de recurs în casare este de ordin constituţional, aşa că
nici o lege ordinară nu‑l mai poate ridica, iar prin art. 137 din Constituţie se declară desfiinţată orice dispoziţiune
contrară acelor înscrise în Constituţie.
Considerând că faţă de aceste texte din Constituţie, dispoziţiunea din art. 521 din procedura civilă din
Ardeal, care ridică dreptul de revizuire în contra sentinţei tribunalului ca instanţă de apel în caz când valoarea
litigiului nu trece de 10.000 lei, se găseşte a fi abrogată, întrucât Constituţia nu face nici o distincţiune în
această privinţă, recunoscând dreptul de recurs, oricare ar fi valoarea litigiului, aşa că greşit Tribunalul Năsăud
a declarat inadmisibilă cererea de revizuire făcută de pârîţi.
Că, dar, dispoziţiunea art. 521 din codul de procedură civilă Ardeal, ce se pretinde că este contrarie Constituţiunii,
fiind abrogată, nu se mai poate pune în discuţiune constituţionalitatea ei şi, prin urmare, recursul de faţă,
introdus direct înaintea Secţiunilor Unite urmează a fi respins.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

15. CONSTITUŢIONALITATE – Legi privitoare la bunurile Statului. Constituţionalitatea lor. Competinţa
Secţiilor Unite de a o cerceta (art. 103 din Constituţie)
NECONSTITUŢIONALITATE – Legea din 16 Mai 1928 prin care s’a trecut unele imobile ale Societăţii
pentru cultura şi literatura română în Bucovina, Universităţii din Cernăuţi. Neconstituţionalitatea
ei (art. 15 şi art. 17 din Constituţie)
a) Orice act de autoritate, din moment ce îmbracă caracterul unei lucrări a puterii legiuitoare, alcătuite
după normele de alcătuire a legilor, purtând denumirea de „lege“, cade sub competinţa Secţiunilor Unite
ale Curţii de Casaţie de a fi judecat sub raportul constituţionalităţii, prin urmare şi legile privitoare la
bunurile patrimoniale ale Statului, ca şi acelea care privesc persoanele juridice şi avutul lor.
b) Bunurile aparţinând persoanelor de drept privat, nu pot face obiectul unei dispoziţiuni de lege în
interes obştesc, decât cu respectarea principiilor înscrise în Constituţie, cu privire la garantarea dreptului
de proprietate.
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Prin urmare, aceste principii fiind violate prin legea din 16 mai 1928, prin care se trec imobilele din
patrimoniul Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina, în patrimoniul Universităţii din
Cernăuţi, fără a se proceda la expropriere, întrucât, evident, ar fi fost cazul, citata lege e neconstituţională.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 56 din 30 octombrie 1930
Preşedinţia dlui Em. Miclescu, preşedinte
Admis recursul introdus de Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina din Cernăuţi, cu
petiţia înregistrată la Nr. 20.914 din 19 octombrie 1928.
CURTEA,
Având în vedere recursul introdus de Societatea pentru cultura şi literatura română din Bucovina, contra
sentinţei Tribunalului Cernăuţi Nr. R. 198/928 din 14 iulie 1928, prin care cere să se declare neconstituţională
legea publicată în Monitorul Oficial Nr. 106 din 16 mai 1928.
Având în vedere actele din dosar, susţinerile şi concluziunile părţilor şi ale dlui procuror general.
Având în vedere că din acestea se stabilesc următoarele: în urma unirii Bucovinei, imobilele înscrise în
cartea funduară a comunei cadastrale Cernăuţi, sub Nr. fascicolelor 2.033, 2.360 şi 2.574, au revenit Statului
Român. Făcându‑se lichidarea averilor fostului Ducat, acele imobile au fost trecute în administraţia Ministerului
Instrucţiunii Publice. în urma cererii inspectorului instrucţiunii regionale din Cernăuţi, făcută în baza ordinului
Ministerului Instrucţiunii şi luând în considerare şi autorizarea Ministerului de Interne, Tribunalul Cernăuţi,
Secţia II‑a, prin decizia Nr. 669/24 din 23 martie 1925, a dispus intabularea acestor imobile pe numele Universităţii
din Cernăuţi, ca proprietară.
În urmă, prin legea publicată în Monitorul Oficial Nr. 109 din 10 mai 1927, arătatele corpuri cadastrale au fost
cedate Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina, în schimbul imobilului înscris la fascicolele
Nr. 1.102 al cărţilor funduare din comuna Mărăţei, care devenea astfel proprietatea Ministerului. În virtutea
acestei legi, judecătoria mixtă din Cernăuţi, după cererea societăţii numite, a dispus, prin decizia Nr. 2.304
din 2 iulie 1927, rectificarea intabulării dreptului de proprietate asupra acestei societăţi, pentru imobilele din
Cernăuţi arătate mai sus, iar pentru Ministerul Instrucţiunii pentru imobilul din Mărăţei.
Universitatea din Cernăuţi a făcut recurs contra acestei deciziuni, recurs care i‑a fost respins în temeiul legii
din 1927, de Tribunalul Cernăuţi, Secţia II‑a, prin decizia Nr. 327 din 24 februarie 1928, atacată cu recurs în
casare, pentru neconstituţionalitate.
Intervine însă o nouă lege, publicată în Monitorul Oficial Nr. 106 din 16 mai 1928, prin care a fost abrogată
Legea din 1927 pentru cedarea acelor corpuri cadastrale către societatea recurentă şi s’a dispus să se rectifice
transcrierea dreptului de proprietate, cu privire la ele, pe numele Universităţii din Cernăuţi.
Rectificarea a fost încuviinţată de judecătoria mixtă Cernăuţi, prin încheierea Nr. 2.116 din 9 iunie 1928, atacată
de societate cu recurs, care a fost respins de Tribunalul Cernăuţi, Secţia II‑a, prin sentinţa Nr. K. II. 195/2/28
din 14 iulie 1928.
Sentinţa tribunalului a fost atacată cu recurs înaintea Curţii de Casaţie. Aceasta, prin decizia Secţiei I‑a
Nr. 564 din 5 martie 1929, a respins toate motivele de casare, afară de acela pentru neconstituţionalitatea
legii din 16 mai 1928, pe care l‑a înaintat spre judecare Secţiunilor Unite ale Înaltei Curţi.
Societatea invocase neconstituţionalitatea şi înaintea instanţelor de fond şi, în acest sens, a adresat şi direct
Înaltei Curţi cererea înregistrată la Nr. 12.504 din 14 iunie 1928, cerere care are acelaşi obiect cu recursul de azi
Având în vedere că societatea recurentă susţine că legea din 16 mai 1928 este neconstituţională, deoarece
violează art. 15 şi art. 17 din Constituţie, întrucât, fără expropriere făcută în chip legal, i‑a luat proprietatea
arătatelor imobile, desfiinţând schimbul intervenit între ea şi Minister şi fără vreo justă şi prealabilă despăgubire
fixată de justiţie; că Legea din 1928 nu e un simplu act de autoritate şi nu poate fi vorba de afectarea unui bun,
cum susţin intimaţii, căci ea nu îndeplineşte un serviciu public al Statului.
Având în vedere că Universitatea din Cernăuţi şi Ministerul Instrucţiunii Publice intervenient în cauză, au
susţinut că actul atacat nu este o lege propriu zisă, ci un act de autoritate, şi ca atare nu intră în competinţa
Secţiilor Unite; că de altă parte, în speţă, este vorba nu de o expropriere, ci de o afectare a unui bun al Statului,
pe care o poate schimba după interesele sale; că Universitatea era proprietară în baza intabulării anterioare
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Legii din 1927, care trecea în patrimoniul societăţii acele imobile, aşa că acea lege era neconstituţională; că
acea din 1928 n’a făcut decât să repună Universitatea în drepturile sale, astfel că această din urmă lege nu
este neconstituţională
Având în vedere că dl procuror general a pus concluziuni în sensul că legea e neconstituţională, întrucât au
fost violate art. 15 şi art. 17 din Constituţie.
Având în vedere că prin Legea din 16 mai 1928, atacată ca neconstituţională, se prevăd următoarele:
„Art. 1 – Legea pentru cedarea corpurilor cadastrale, fascicolele Nr. 2.033, 2.360 şi 2.574 ale cărţii funduare
Cernăuţi, către Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina din Cernăuţi, promulgată prin Decretul
regal Nr. 1.491 din 19 mai 1927 şi publicată în Monitorul Oficial Nr. 109 din 20 mai 1927, se abrogă.
Art. 2 – Pe temeiul prezentei legi, se va rectifica de către autoritatea competentă, transcrierea dreptului
de proprietate din „cartea funduară din Cernăuţi, făcându‑se transcrierea pe numele Universităţii locale”.
Având în vedere că potrivit art. 104 din Constituţie, Curtea de Casaţie în Secţiuni‑Unite are dreptul de a
judeca constituţionalitatea legilor şi a declara inaplicabile pe acelea care sunt contrare Constituţiei.
Considerând că textul, fiind general, nu este nici o raţiune ca să se creieze anumite distincţiuni; că acest
text trebue să se aplice oricăror lucrări ale Puterii legiuitoare, care sunt alcătuite după normele de alcătuire a
legilor şi cu denumirea de legi, fie că ele cuprind o lege în înţelesul clasic de regulă socială obligatorie, emanând
dela puterile legiuitoare, fie dispoziţii privitoare la bunurile Statului, fie autorizaţii referitoare la alte persoane
juridice; că astfel fiind, legea de faţă intră în prevederile art. 104 din Constituţie şi Înalta Curte de Casaţie în
Secţiuni‑Unite este competentă să‑i cerceteze constituţionalitatea.
Considerând că din citata lege, publicată la 16 mai 1928, rezultă clar că imobilele cadastrale arătate au fost
trecute din patrimoniul Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina, în patrimoniul Universităţii
din Cernăuţi.
Considerând că este netăgăduit că Statul poate da bunurilor din patrimoniul său, destinaţiunea pe care o
crede mai nimerită; că el poate afecta anumite imobile unora sau altora din serviciile sale, schimbând această
afectare, ori de câte ori va socoti necesar; că aceasta poate fi făcută fie prin lege, fie prin alte procedee, însă
numai pentru ceea ce este în patrimoniul său.
Considerând că, în speţă, nu poate fi vorba de o astfel de afectare, cum s’a susţinut, pentru că societatea
recurentă nu face parte din serviciile Statului, nu este un organ al acestuia şi nici măcar un desmembrământ al
lui, cu personalitate juridică; că deşi urmăreşte satisfacerea unui scop de interes obştesc, dar este o persoană
juridică de drept privat, cu organizaţia şi cu patrimoniul ei distinct.
Că dealtfel, însăşi Universitatea şi Ministerul Instrucţiunii atacă, prin recurs separat, tot pe aceeaşi cale
şi pentru acelaşi motiv, neconstituţionalitatea legii anterioare dela 10 mai 1927, aşa că, chiar părţile care le
invoacă, nu cred temeinice aceste obiecţiuni referitoare la competenţa Înaltei Curţi şi la afectarea bunurilor.
Considerând că aceste imobile deveniseră proprietatea societăţii în urma schimbului intervenit între ea şi
Stat şi în baza legii din 10 mai 1927.
Că Statul era îndreptăţit să dispună atunci de acele bunuri, făcând schimb şi trecându‑le prin lege în patrimoniul
societăţii.
Considerând că deşi în 1925 intervenise o intabulare cu privire la arătatele corpuri cadastrale, pe numele
Universităţii din Cernăuţi, dar Statul nu‑şi pierduse dreptul asupra lor, pentru că acea intabulare se făcuse în
baza unei adrese a Ministerului Instrucţiunii şi desigur că nu în acest chip se poate dispune de patrimoniul
Statului; că încorporările în registrele funciare trebuesc făcute în baza unor titluri juridice valabile (§ 26, § 27
şi § 31 din Legea generală a registrelor funciare).
Considerând că Statul, socotindu‑se prejudiciat prin acea încorporare, era în drept – potrivit art. 61‑62
din Legea registrelor funciare – să intenteze, în orice caz, acţiune pentru desfiinţarea încorporării, în timpul
cerut de Codul civil pentru prescripţiune; că nimic n’a împiedecat însă, ca să‑şi valorifice dreptul său, printr’o
procedură deosebită, pe calea legii speciale din 10 mai 1927, prin care, derogându‑se dela rânduelile legii
generale a regulelor funciare, să se stabilească alt mijloc pentru rectificarea încorporării, aşa cum prevede
art. 2 al menţionatei legi; că Universitatea ar fi fost îndreptăţită să se plângă contra acestei legi numai dacă
intabularea dreptului ei ar fi fost întemeiată pe un titlu de drept, valabil şi acele imobile ar fi intrat în patrimoniul
ei în mod legal.
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Considerând că odată ce este stabilit că societatea era proprietară asupra imobilelor specificate, ea avea
dreptul la toate garanţiile prevăzute de Constituţie şi legi.
Considerând că după art. 17 din Constituţie, proprietatea de orice natură, precum şi creanţele contra
Statului, sunt garantate.
Considerând că garanţia principală a proprietăţii constă în aceea că nicio lege nu poate înfiinţa pedeapsa
confiscării averilor (art. 15) şi nimeni nu poate fi expropriat, decât pentru cauză de utilitate publică şi după o
dreaptă şi prealabilă despăgubire stabilită de justiţie; că şi Constituţia actuală, ca şi cele anterioare, a specificat
anume cazurile de utilitate publică, lăsând posibilitatea să se mai stabilească şi altele, însă numai prin legi
votate cu majoritate de două treimi.
Considerând că, în speţă, prin legea din 16 mai 1928 – după cum s’a arătat – s’au trecut imobilele în discuţie
din patrimoniul societăţii recurente în al Universităţii; că această transmitere de proprietate s’a făcut fără a se
proceda, dacă era cazul, la o expropriere, cu formule legale, în schimbul unei juste şi prealabile despăgubiri
fixate de justiţie, şi s’a ajuns – cu chipul acesta – la o adevărată confiscare.
Că prin urmare, Puterea legiuitoare a luat proprietatea societăţii fără observarea normelor constituţionale
prevăzute pentru garantarea acestui drept, violând astfel art. 15 şi art. 17 din Constituţie.
Că deci, Legea din 16 mai 1928 trebue declarată neconstituţională şi inaplicabilă.
Că dar, urmează a admite recursul Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina, şi a declara
fără efect înscrierea Universităţii din Cernăuţi, ca proprietară asupra corpurilor cadastrale specificate înscriere
făcută în baza acelei legi şi confirmată prin sentinţa K. II. Nr. 195 din 14 iulie 1928 a Tribunalului Cernăuţi.
Pentru aceste motive, Curtea admite recursul.
*

16. CONSTITUŢIONALITATE – Imobil Expropriat. Renunţare. Articolul 37 din Legea de expropriere
din 1864, modificată prin Legea din 27 Iunie 1923. Neconstituţionalitate (art. 37 din Legea de
expropriere; art. 17 din Constituţie)
Articolul 17 din Constituţie, garantând proprietatea de orice natură, e evident că atunci, când o lege
obligă pe un creditor, ca în locul sumei ce are de primit, în speţă preţul exproprierii, să primească altceva,
în speţă imobilul expropriat, la care autoritatea a înţeles să renunţe, acea lege, (art. 37 alin. (5) din
Legea de expropriere dela 1864, modificată la 27 iunie 1923), loveşte în dreptul de proprietate garantat
creditorului, în mod formal, prin acest text din Constituţie.
Secţiuni‑Unite ‑ Deciziunea Nr. 44 din 19 noembrie 1931
Preşedinţia dlui D. Volanschi, prim‑preşedinte
Admis recursul făcut de Maria C. Mille, în contra deciziei Nr. 1.057/931,
a acestei Înalte Curţi, Secţia a III‑a.
CURTEA,
Asupra chestiunii neconstituţionalităţii dispoziţiunilor art. 37 alin. (5) din Legea de expropriere, pentru
cauză de utilitate publică din 1864, modificată prin legea din 27 iunie 1923, prin care se acordă expropriantului
dreptul de a renunţa la expropriere definitiv hotărîtă şi al cărei preţ a fost fixat, violându‑se astfel, principiul
constituţional, care garantează dreptul de proprietate de orice natură.
Considerând că, art. 37 alin. (5) din Legea de expropriere, modificat prin legea din 27 iunie 1923, după care
„autorităţile au facultatea să renunţe la lucrările de expropriere, chiar dacă a intervenit o hotărâre definitivă
privind preţul, în cazul când plata s’a efectuat”, trebuie interpretat în sensul că, renunţarea la expropriere,
din partea autorităţii expropriante, obligă pe cel expropriat să‑şi reia imobilul înapoi, pierzând dreptul la
indemnizaţia ce i se fixase; în adevăr, renunţarea din partea autorităţii expropriante, fără nicio obligaţie
pentru cel expropriat, este reglementată prin art. 67 din Legea de expropriere.
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Considerând că, art. 20 din Legea de expropriere, prescrie că „hotărârea de expropriere lipseşte
pe proprietar de dreptul de proprietate asupra fondului, lăsându‑i numai posesiunea până la plata
indemnizaţiunii”; principiul pus în acest text este consecinţa dreptului la expropriere, care ar fi anihilat dacă
partea expropriată ar continua să fie proprietar până la achitarea efectivă a indemnizaţiei; în adevăr, dela
pronunţarea hotărârii de expropriere şi până la achitarea indemnizaţiei, trece de mai multe ori un interval
de timp foarte lung, timp în care ar putea face acte de dispoziţie, sau ar consimţi grevări care ar îngreuna
foarte mult exproprierea, sau ar face‑o de multe ori chiar imposibilă; că, conform textului mai sus citat, dela
data hotărârii de expropriere, imobilul expropriat, trece în patrimoniul autorităţii expropriante, ieşind din
patrimoniul expropriatului, care devine creditor al autorităţii expropriante, pentru preţul bunului expropriat,
stabilit de instanţele respective; prin efectul hotărârii de expropriere, proprietarul imobilului expropriat,
devine creditor al autorităţii expropriante, pentru preţul bunului expropriat, iar autoritatea expropriantă,
devine proprietarul bunului expropriat, cu toate consecinţele ce decurg din această nouă stare de lucruri; aşa
fiind, expropriatul având să primească o sumă de bani dela autoritatea expropriantă el nu poate fi silit a primi
altceva în schimb, fără consimţământul său, căci, în acest caz, patrimoniul său, poate fi lovit şi modificat, după
voinţa autorităţii expropriante, care în speţă e parte contractantă.
Considerând că, art. 17 din Constituţie garantează proprietatea de orice natură; că, în sferă acestui principiu
fiind, cuprinsă, fără îndoială şi proprietatea incorporală, din care face parte şi dreptul de creanţă, este evident
că atunci când o lege obligă pe un creditor ca, în locul sumei ce are de primit, să primească altceva, un imobil,
bunăoară, ca în speţă, acea lege loveşte în mod manifest în dreptul de proprietate garantat creditorului, în
mod formal, prin art. 17 din Constituţie; că, în speţă, nu se poate zice că se restitue proprietarului expropriat,
propriul său imobil, deoarece acest imobil, ieşind din patrimoniul său, a încetat de a fi al său şi sub acest
raport, a admite că autoritatea expropriantă poate să ofere în locul sumei datorite, imobilul, fost proprietatea
expropriatului înainte de expropriere, este de a admite că acea autoritate s’ar putea libera de obligaţia sa,
oferind orice alt bun ce nu fusese niciodată proprietatea expropriatului.
Că, susţinerea Primăriei Bucureşti, că legea din 27 iunie 1923 a modificat implicit art. 20 din Legea de
expropriere, nu poate fi admisă, întrucât niciun text din noua lege, nu o spune, şi nici măcar nu s’ar putea
deduce această modificare de natură a schimba radical procedura exproprierii şi cu consecinţe ce ar anihila
însuşi, principiul exproprierii, după cum s’a demonstrat mai sus.
Că, aşa fiind, art. 37 alin. (5) în forma ce i s’a dat prin legea din 27 iunie 1923, violează art. 17 din Constituţie
şi, ca atare, nu‑şi poate avea nicio aplicare în speţă.
Pentru aceste motive, Curtea admite recursul.
*

17. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Magistrat. Limită de vârstă. Reducerea ei. Legea de la
4 Aprilie 1931, pentru modificarea legii de organizare judecătorească. Articolul 2. Inamovibilitate.
Neconstituţionalitate (art. 140 din Legea de organizare judecătorească din 1928; art. 2 din Legea
din 4 aprilie 1931; art. 104 din Constituţie)
Constituantul prevăzând prin art. 104, că: „judecătorii sunt inamovibili, în condiţiunile pe care legea
le va fixa”, n’a înţeles prin cuvântul „condiţiuni”, decât normele sau dispoziţiunile, prin care legiuitorul
ordinar reglementează starea de drept a inamovibilităţii, adică condiţiunile în care se dobândeşte, se
menţine şi se pierde această stare de drept, iar nu şi acele norme sau condiţiuni care, lăsate la discreţia
legiuitorului ordinar, ar avea de rezultat inevitabil ştirbirea sau anihilarea principiului în sine, cum este
condiţiunea duratei funcţiuni.
Când prin urmare, legiuitorul ordinar a fixat o limită de vârstă pentru o categorie de judecători, sau
a majorat limita fixată anterior, el nu mai poate proceda la micşorarea ei, fără a viola principiul
inamovibilităţii consacrat de Constituţie, căci prin jocul micşorării limitei de vârstă, legiuitorul ordinar
nu reglementează şi nu aplică starea de drept, a inamovibilităţii creiată de Constituţie, ci creează
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el însuşi o altă stare de drept contrarie, potrivit căreia inamovibilitatea judecătorilor – cel puţin sub
raportul duratei funcţiunii – rămâne la discreţiunea sa, ceea ce, într’o justă şi raţională interpretare a
art. 104 din Constituţie, nu se poate admite.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 36 din 26 mai 1932
Preşedinţia dlui D. Volanschi, prim‑preşedinte
Admis recursul făcut de T.A. Brăiloiu, în contra deciziunii Nr. 408 din 1931,
a Curţii de Apel Bucureşti, Secţiunea I.
CURTEA,
Având în vedere recursul introdus de d1 Teodor A. Brăiloiu, prin petiţia înregistrată la Nr. 16.878 din 9
decemvrie 1931, contra deciziei Curţii de Apel din Bucureşti, Secţiunea I, Nr. 408 din 23 noemvrie 1931; că,
prin acea decizie s’a respins acţiunea în contencios, intentată împotriva Statului, respectiv Ministerul de
Justiţie, pentru a se declara ilegal decretul regal Nr. 2.195 din 1 iulie 1931, prin care a fost pus în retragere
pentru limită de vârstă şi a se anula, dispunându‑se reintegrarea sa în funcţiunea de consilier la Înalta Curte
de Casaţie.
Având în vedere că primele 3 motive ale acestui recurs au fost judecate şi respinse de Înalta Curte, Secţia III‑a,
prin decizia Nr. 388 din 18 martie 1932, iar pentru cercetarea motivului IV, referitor la neconstituţionalitatea
Legii din 3 Aprilie 1931, recursul a fost trimis în judecata Secţiunilor Unite ale Înaltei Curţi, potrivit art. 29 din
Legea ei organică.
Având în vedere că acest motiv este formulat astfel:
„Pentru cazul când, prin imposibil, onorata Curte ar considera legal Înaltul, Decret Regal Nr. 2.195 din
1 iulie 1931, mi‑am rezervat şi îmi menţin dreptul de a invoca în faţa Secţiunilor Unite ale Înaltei Curţi,
inconstituţionalitatea Legii din 2 Aprilie 1931, pe baza art. 104 şi art. 17 din Constituţie. Într’adevăr, dacă
legea este retroactivă, ea calcă principiul inamovibilităţii pus de art. 104 din Constituţie, care nu permite să se
atingă în mod direct, sau, indirect inamovibilitatea. Or, scăderea limitei de vârstă este o atingere indirectă a
principiului, ajungându‑se astfel în mod lăturalnic la privarea judecătorului de locul şi gradul său, în afară de
condiţiile stabilite de lege; dar, s’ar viola şi art. 17 din Constituţie, inamovibilitatea – în care intră şi vârsta –,
fiind un drept intrat în patrimoniul magistratului, un drept de proprietate”.
Având în vedere că recurentul şi‑a desvoltat recursul în sensul cuprins în acest motiv.
Având în vedere că Ministerul de Justiţie a susţinut, în rezumat, că legea în discuţie este constituţională,
deoarece legiuitorul are dreptul să reducă limita de vârstă a magistraţilor; că, de altă parte, nu s’a vătămat
un drept câştigat al recurentului, deoarece legile de organizare judecătorească sunt legi de drept public, şi în
această materie nu există drept câştigat, ci simplă expectativă.
Având în vedere că dl procuror general a pus concluziuni pentru neconstituţionalitatea legii.
Având în vedere actele din dosar;
Având în vedere că, recurentul a fost numit consilier la Înalta Curte de Casaţie la 6 ianuarie 1934, când –
după legea de organizare judecătorească în vigoare – limita de vârstă a magistraţilor la Înalta Curte de
Casaţie era de 68 ani; că, această limită a fost menţinută şi în Legea din 1924; că, prin legea de organizare
judecătorească din 4 martie 1928 (art. 141), limita de vârstă pentru această instanţă a fost fixată la 70 de ani
Că, prin art. 140 al Legii din 4 aprilie 1931 – atacată azi ca neconstituţională – acea limită a fost redusă la
68 ani; că, în temeiul acestei legi, recurentul a fost pus în retragere din oficiu prin decretul Nr. 2.195 din 1 iulie
1931.
Având în vedere că în Constituţia din 1923, astăzi în vigoare, s’a înscris art. 104 cu următoarea redacţie:
„Judecătorii sunt inamovibili în condiţiunile speciale, pe care legea le va fixa”.
Considerând că, prin inamovibilitate se înţelege o situaţie juridică în virtutea căreia un funcţionar nu poate
pierde funcţiunea sa decât prin demisiune, ajungere la limita de vârstă, punere în retragere pentru infirmităţi
sau printr’o hotărîre a unei instanţe disciplinare competentă; că, în dreptul român, magistraţii inamovibili nu
pot fi nici înaintaţi fără consimţimântul lor; că, inamovibilitatea garantează nu numai dreptul la o anumită
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funcţiune, ci şi exercitarea acestui drept într’un anumit loc, de unde nu poate fi mutat decât în cazurile şi cu
formele prescrise de lege.
Considerând că inamovibilitatea a fost concepută deseori pentru toată vieaţa funcţionarului, cum a fost
cândva în Franţa, în Belgia, unde Constituţia prevede că judecătorii sunt numiţi pe vieaţă, şi cum a fost şi în
România pentru membrii Curţii de Casaţie la înfiinţarea acestei instanţe; că, această formă corespunde, în
adevăr, cu sensul cel mai larg al noţiunii de inamovibilitate şi reprezintă cea mai puternică garanţie pentru
funcţionar.
Că, dacă, în multe legislaţii pentru diverse motive, s’a fixat o limită de vârstă pentru funcţionarii inamovibili,
de aci nu rezultă că în noţiunea de inamovibilitate nu intră şi elementul durată, şi că limita de vârstă poate fi
schimbată oricând şi aplicată tuturor funcţionarilor din categoria respectivă, fără vreo distincţiune.
Considerând că, deşi inamovibilitatea nu cere neapărat o numire pe vieaţă, putând exista şi numai pentru
un anumit timp, ea reclamă, totuşi, ca funcţionarul să nu fie scos, să nu fie deposedat din drepturile lui înainte
de termenul la care i se fixase prin lege încetarea funcţiunii; că, durata, ca element constitutiv, al inamo
vibilităţii, este deosebit de importantă, căci nestatornicia şi nerespectarea ei duce inevitabil la desfiinţarea
inamovibilităţii.
Că, admiţându‑se astfel, toate celelalte garanţii acordate prin inamovibilitate, ar putea fi anihilate foarte
uşor prin reducerea limitei de vârstă; că, simpla eventualitate a unei astfel de reduceri pentru cei care se află
în funcţiune, va slăbi toată încrederea în tăria dreptului lor şi le va micşora independenţa, pentru asigurarea
căreia s’a creeat inamovibilitatea aşa de necesară atât pentru funcţionari, cât şi pentru bunul mers al serviciilor
publice.
Că, aceste concluzii se impun cu atât mai mult în legislaţiile, în care inamovibilitatea este de ordin
constituţional şi nu de însuşi legiuitorul este dator să le respecte în întregime.
Având în vedere că, pentru interpretarea exactă a art. 104 din Constituţie, trebue a se ţine seamă, afară de
cele de mai sus, şi de situaţia anterioară, precum şi de motivele pentru care a fost înscris acest text.
Având în vedere că, inamovibilitatea pentru Curtea de Casaţie, în România a fost înscrisă în Convenţia dela
Paris dela 7/19 august 1858, în care se prevede că membrii acestei Curţi, vor fi inamovibili [art. 38 alin. (2)],
fără a se pune vreo limită de vârstă; că, această normă a fost înscrisă şi în legea pentru înfiinţarea Înaltei
Curţi din 1861, unde, în art. 17, s’a prevăzut inamovibilitatea iarăşi fără limită de vârstă, pentru preşedinţii
şi membrii Curţii; că, o limită de vârstă – 70 de ani – a fost fixată în legea de organizare judecătorească din
1864 – pentru judecătorii inamovibili – fără de a se preciza dacă dispoziţia se referea numai la magistraţii, care
aveau să devină inamovibili în baza acelei legi, sau şi la membrii Înaltei Curţi de Casaţie, a căror inamovibilitate
era prevăzută în Convenţia dela Paris.
Considerând că, deşi inamovibilitatea pentru Curtea de Casaţie n’a mai fost înscrisă în mod expres
în Constituţia dela 1866, cu toate acestea, juriştii de seamă şi Înalta Curte au afirmat cu tărie, totdeauna,
caracterul constituţional al acestei inamovibilităţi.
Că deşi, acestea era părerea generală, totuşi, puterea legiuitoare, i‑a atins inamovibilitatea în câteva rânduri,
prin reducerea vârstei până la 68 ani, prin crearea incompatibilităţii, desigur pentrucă textul Constituţiei n’o
mai cuprindea expres şi pentrucă nu se stabilise dreptul justiţiei de a judeca neconstituţionalitatea legilor.
Că, inamovibilitatea celorlalţi magistraţi, putea, însă, fi modificată şi chiar suprimată de puterea legiuitoare,
fiindcă nu era de ordin constituţional; că, de aceea se cerea aproape în mod unanim, ea inamovibilitatea
magistraţilor să fie prevăzută în Constituţie.
Considerând că, tocmai pentru a satisface această cerinţă şi a da cât mai multă independenţă puterii
judecătoreşti, punându‑i inamovibilitatea la adăpost de orice atingere a puterii legiuitoare, pentru a nu se
mai face ceea ce se făcuse – chiar cu Înalta Curte – şi pentru a înceta orice ameninţare la adresa magistraturii,
constituantul din 1922‑1923, a înscris în art. 104 inamovibilitatea judecătorilor.
Că, acestea fiind raţiunea şi scopul acestui text (art. 104), el nu poate fi interpretat decât în sensul înfăptuirii
şi apărării inamovibilităţii.
Considerând că, dacă în Constituţia română nu s’a prevăzut, ca în cea belgiană, că judecătorii sunt numiţi pe
vieaţă, că nici un judecător nu poate fi lipsit de locul său, nici suspendat, decât printr’o hotărîre, şi că mutarea
unui judecător nu poate avea loc decât printr’o numire nouă şi cu consimţimântul său, explicaţia constă, pe
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de o parte, în aceea că la 1922–1923, constituantul n’a mai avut ca model imediat, ca la 1866, Constituţia
Belgiei, şi că, în genere, inamovibilitatea numai este admisă pe vieaţă, iar pe de altă parte, pentrucă a voit să
lase legiuitorului ordinar oarecare libertate în fixarea normelor de inamovibilitate, spre a se putea acomoda
cerinţelor viitoare, Constituţia fiind menită să rămână nemodificată mai multă vreme.
Că, din această neînscriere a unora din condiţiunile fundamentale pentru inamovibilitate, cum este în
Belgia, şi din faptul, că, la noi, s’a prevăzut expres că judecătorii sunt inamovibili în condiţiunile speciale
pe care legea le va fixa, nu se poate, însă, deduce că s’a lăsat legiuitorului ordinar dreptul de a nu admite
inamovibilitatea, ori a o desfiinţa direct ori indirect, prin diferite restrângeri, reduceri de vârstă sau în alt chip.
Considerând că, admiţându‑se altă interpretare, ar însemna că Adunările Constituante s’au mulţumit să
afirme solemn principiul mare al inamovibilităţii, dar fără nici un efect, deoarece ar fi rămas neschimbat
dreptul pe care‑l avea legiuitorul de a reglementa şi de a desfiinţa inamovibilitatea.
Că, dacă nu s’ar fi schimbat, în realitate, nimic din ceea ce era mai înainte, nu se vede motivul pentru care
constituantul ar mai fi prevăzut că judecătorii sunt inamovibili.
Considerând că, faţă de textul aşa de clar şi categoric, care consacră inamovibilitatea şi, deoarece este
necontestat – că chiar în ipoteza unor texte neclare – ele trebuesc interpretate în sensul de a le face aplicarea
posibilă şi cât mai conformă cu scopul urmărit şi cu utilitatea socială, iar nu de a le împiedeca aplicarea şi a
le reduce la simple enunţări, art. 104 din Constituţie nu poate fi înţeles în sensul că nu s’a îmbunătăţit întru
nimic starea de drept anterioară şi că puterea legiuitoare obişnuită este suverană, fără limite, în ceea ce
priveşte legiferarea acestei materii.
Că, aşa fiind, citatul text de Constituţie trebue interpretat numai în sensul că puterea legiuitoare are
dreptul să legifereze asupra condiţiilor speciale ale inamovibilităţii, dar are datoria să respecte acest principiu
şi să‑l realizeze în măsura cea mai largă, dând toata garanţiile posibile pentru apărarea lui şi să evite tot ce l‑ar
putea atinge, ori desfiinţa.
Că, în această lumină, trebuesc examinate legile care s’au ocupat, după punerea în vigoare a Constituţiei
din 1923, de chestiunea inamovibilităţii.
Având în vedere că legile de organizare judecătorească, din 26 iunie 1924 şi 14 aprilie 1925, au păstrat
neschimbate textele din legea anterioară, cu privire la inamovibilitate; că, în ceea ce priveşte limita de vârstă
a magistraţilor inamovibili dela Curtea de Casaţie, aceste legi prevedeau vârsta de 68 ani.
Considerând că, în 1928, legiuitorul ridicând această limită la 70 de ani, n’a violat Constituţia, ci şi‑a
exercitat pur şi simplu dreptul său de a legifera, aşa cum el concepea, inamovibilitatea; că, această prelungire
a limitei de vârstă intra în durata inamovibilităţii, unul din elementele ei constitutive şi reprezenta nu o slăbire,
ci o întărire a ei.
Că, deoarece prin aceasta se realiza în chip mai larg principiul inamovibilităţii înscris în Constituţie, nu este
niciun motiv ca noua dispoziţie, să nu se aplice şi magistraţilor dela Casaţie, care fuseseră numiţi mai înainte
de punerea în aplicare a legii din 1928.
Că, din contră, legea din 4 aprilie 1931, prin reducerea limitei de vârstă la 68 de ani, pentru toţi magistraţii
inamovibili dela Curtea de Casaţie, fără a face vreo distincţiune, a violat art. 104 din Constituţie, pentrucă
a atins dreptul magistraţilor în funcţiune, de a nu fi îndepărtaţi până la limita de vârstă ce le fusese fixată
printr’o lege perfect constituţională, drept care s’a arătat – este unul din elementele inamovibilităţii.
Având în vedere că, s’a obiectat, că, limita de vârstă care trebue respectată de legiuitor, este numai aceea
de 68 de ani, pentrucă ea a fost stabilită prin legea de organizare judecătorească din 1924, prima lege care
s’a ocupat de această organizare după aplicarea Constituţiei din 1923, şi că, deci, Legea din 4 aprilie 1931,
respectând acea limită, este constituţională.
Considerând că, art. 104 nu prevede că numai o anumită lege va fixa condiţiile speciale pentru
inamovibilitate, ci întrebuinţează termenul: „legea”, că textul fiind general, nu se poate face nicio distincţie, ci
rămâne ca oricare legiuitor să le fixeze, cu condiţie de a nu reduce ori înlătura inamovibilitatea.
Că desigur, constituantul a înţeles că se va păstra inamovibilitatea, cel puţin în starea care exista atunci,
dacă nu se va îmbunătăţi, dar a lăsat libertate legiuitorului ca, în cadrul concepţiei despre inamovibilitate,
şi ţinând seamă de scopul urmărit prin înscrierea ei în Constituţie, să adopte normele, pe care timpul şi
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diversele împrejurări le‑ar dovedi mai potrivite, însă în sensul de a face cât mai viabil acest text, de a întări şi
garanta inamovibilitatea, iar nu de a o slăbi ori desfiinţa.
Că, dacă Adunările Constituante ar fi înţeles că numai printr’o anumită lege, prima după promulgarea
Constituţiei, sau alta, s’ar putea să se fixeze condiţiile speciale ale inamovibilităţii, ar fi spus‑o formal; că, în
acest caz era şi mai simplu să fi înscris, chiar în Constituţie, aceste condiţii sau o parte din ele – între care
şi limita de vârstă, mai ales că atingerile, în trecut, ale inamovibilităţii fuseseră făcute în deosebi în privinţa
vârstei.
Că, nu este – prin urmare – nicio raţiune să se admită că numai prin legea de organizare judecătorească din
1924, sau cea din 1925, se putea fixa acele condiţii, şi că limita de vârstă garantată de Constituţie ar fi numai
aceea de 68 ani; că, astfel, obiecţiunea este cu totul neîntemeiată.
Considerând că, neconstituţionalitatea legii din 4 aprilie 1931, reiese, în mod indiscutabil, dacă se
cercetează şi consecinţele eventuale ale sistemului adoptat prin această lege.
Că, în adevăr, dacă puterea legiuitoare ar avea dreptul neţărmurit să reducă limita de vârstă chiar pentru
magistraţii inamovibili în funcţiune, inamovibilitatea ar putea fi desfiinţată în mod indirect, fiindcă ea ar putea
reduce, oricând ar socoti, limita de vârstă, făcând posibilă, în acest chip, scoaterea la pensie a unor magistraţi
înainte de termenul fixat prin lege ca o garanţie a dreptului lor;
Că, în special, inamovibilitatea Curţii de Casaţie şi Justiţie, ar fi primejduită şi, mai ales, din cauza
însemnatului rol al supremei instanţe de a judeca pe miniştrii, precum şi constituţionalitatea legilor.
Că, este neîndoios, că prin acest mijloc s’ar putea ajunge la înlăturarea, pe cale indirectă, a inamovibilităţii
şi la desfiinţarea celor mai însemnate garanţii înscrise în Constituţia noastră.
Că, deşi este de aşteptat că nu se va întrebuinţa acest procedeu, care ar sdruncina norme aşa de fundamentale
pentru organizarea noastră constituţională, totuşi, numai posibilitatea de realizare a consecinţelor arătate
este suficientă spre a dovedi în chipul cel mai evident, că sistemul întrebuinţat de legea din 4 aprilie 1931,
violează regula constituţională a inamovibilităţii.
Că, din toate cele de mai sus, reiese în mod cert, că arătata lege, luând membrilor Curţii de Casaţie aflători
în funcţiune la promulgarea ei, dreptul de a funcţiona până la vârsta de 70 de ani, drept care constituie
un element esenţial al inamovibilităţii prevăzută de art. 104 din Constituţie, a violat acest text; că, prin
urmare, dispoziţia din art. 2 al Legii din 4 aprilie 1931, prin care s’a modificat art. 104 din Legea de organizare
judecătorească, cu privire la limita de vârstă a magistraţilor inamovibili dela Înalta Curte, care erau în funcţiune
la punerea ei în aplicare, trebue declarată neconstituţională.
Având în vedere că recurentul a susţinut în partea ultimă a motivului de recurs pentru neconstituţionalitate,
că Legea din 4 Aprilie 1931 a violat şi art. 17 din Constituţie, întru cât i‑a atins un drept intrat în patrimoniul
său, un drept de proprietate.
Având în vedere că, întru cât s’a dovedit pe deplin că legea în discuţiune este neconstituţională pentru
violarea inamovibilităţii prevăzută în art. 104 din Constituţie, şi, întru cât s’a stabilit că, prin aceasta, a fost
vătămat dreptul, – pe care recurentul îl avea dobândit şi garantat – în baza inamovibilităţii – de a funcţiona
până la 70 ani, este inutil, în speţă, a mai cerceta neconstituţionalitatea acelei legi şi din punctul de vedere al
violării art. 17 din Constituţie.
Că, deci, urmează a se admite recursul
Având în vedere şi art. 103 din Constituţie,
Pentru aceste motive, Curtea admite recursul.
*
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18. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea pentru asanarea datoriilor agricole. Drept de
creanţă. Garantarea lui. Neconstituţionalitatea legii (art. 1, art. 2, art. 8, art. 14, art. 15, art. 27,
art. 31, art. 36, art. 51 şi art. 55 din Legea asanării datoriilor din 1932; art. 15, art. 17 şi art. 21 din
Constituţie)
Articolul 17 din Constituţie garantează dreptul de proprietate de orice natură, prin aceasta deci orice
drepturi patrimoniale care sunt proprietatea persoanelor.
Prin urmare, citatul articol garantează şi drepturile de creanţă, considerate ca fiind proprietatea
creditorilor, iar dacă Constituţia a prevăzut în special garantarea creanţelor contra Statului, intenţiunea
constituantului nu a fost să excludă celelalte creanţe, ci să accentueze în special garantarea creanţelor
asupra Statului, interpretare care se sprijină pe spiritul legii şi pe lucrările preparatorii.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 50 din 17 noembrie 1932
Preşedinţia dlui D. Volanschi, prim‑preşedinte
Declarate neconstituţionale art. 8, art. 14, art. 28, art. 36 şi art. 34 din Legea asanării
datoriilor agricole, în urma recursului făcut de „Prima Societate de Credit Funciar Rural”.
CURTEA,
Având în vedere recursul introdus de Prima Societate Civilă de Credit Funciar Rural, prin care cere să
fie declarate neconstituţionale art. 1, art. 2, art. 8, art. 14‑31, art. 36, art. 54 şi art. 55 din Legea asanării
datoriilor agricole din 19 aprilie 1932.
Având în vedere şi intervenţiile făcute de: Institutul de binefacere „Providenţa”, Aşezămintele „Nifon
Mitropolitul”, Societatea pentru învăţătura Poporului Român din Bucureşti şi Epitropia Spitalelor de copii
„Caritatea” din Iaşi, deţinători de scrisuri funciare rurale şi creditori ai Creditului Funciar Rural, prin care cer,
de asemenea, să fie declarate neconstituţionale citatele texte.
Având în vedere că, prin motivele de recurs, formulate înscris şi desvoltate oral, recurenta şi intervenienţii
au susţinut, în esenţă, că, art. 1, art. 2, art. 8, art. 14‑31, art. 36, art. 54 şi art. 55 din Legea asanării datoriilor
agricole, au modificat drepturile de creanţă ale Creditului, prin reducerea capitalului şi procentelor scăzute
şi viitoare, schimbarea termenului şi locul plăţii, achitarea capitalului şi procentelor în limita capacităţii de
plată a debitorului, evaluată exclusiv după veniturile lui, suprimarea privilegiului asupra veniturilor bunului
ipotecat, suprimarea posibilităţii de executare după procedura prevăzută în legea Creditului, suprimarea
garanţiei solidare din partea tuturor debitorilor săi ipotecari, şi chiar a garanţiei ipotecare, schimbarea de
debitor printr’o novaţiune impusă Creditului, fără consimţimântul său şi înlocuirea debitorului ipotecar cu
Statul, creditor chirografar; că, întru cât drepturile de creanţă ale Creditului au fost dobândite prin convenţiuni
încheiate şi au fost autorizate şi garantate prin legile din 1873 şi 1923, modificările aduse acestor creanţe prin
arătatele texte, constituesc o atingere vădită a dreptului de proprietate, garantat de art. 17 din Constituţie.
Că, în adevăr, este stabilit atât din lucrările pregătitoare şi desbaterile din Constituantă, cât şi din jurispru
denţă constantă a Înaltei Curţi, că prin art. 17 din Constituţie se garantează nu numai proprietatea în sensul
restrâns al cuvântului, ci orice drept patrimonial, că, dreptul de creanţă al Creditului, ca şi celelalte drepturi
accesorii sunt, necontestat, drepturi patrimoniale, ceea ce, de altfel, este recunoscut şi prin decizia Înaltei
Curţi, Secţiuni‑Unite, Nr. 37 din 5 iunie 1930, în care au fost rezolvate aproape toate chestiunile azi în discuţie.
Că, dispoziţiunile Legii de asanare, nu sunt luate pentru vreo utilitate publică, întru cât reducerile de
creanţe şi modificările ori desfiinţările de drepturi, sunt făcute în interesul unor particulari.
Că, prin aceste dispoziţii, făcându‑se o expropriere, aceasta nu putea fi făcută decât în conformitate cu
prevederile Constituţiei, şi în special cu o justă şi prealabilă despăgubire fixată de justiţie.
Că, Legea asanării nu se poate întemeia nici pe art. 21 din Constituţie, deoarece din lucrările preparatorii
ale acesteia se vede că intervenţia Statului, de care se ocupă acel articol, este privitoare la raporturile dintre
capital şi muncă, dintre patroni şi lucrători, iar nu la acelea dintre creditori şi debitori.
Că, arătata lege nu se justifică nici pe teoria impreviziunii, fiindcă nu judecătorul, ci însăşi legea reduce
şi desfiinţează drepturi derivând din contracte; că, de altă parte nu se reziliază contractul, cum se admite în
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genere chiar în această teorie; că, prin procedeul legii se ajunge la rezultatul că se îmbogăţeşte, fără motiv,
debitorul în dauna creditorilor, ceea ce este tocmai contra teoriei impreviziunii; că, în speţă, faţă de dobânzile
mici percepute de Credit şi de timpul în care urmează a se face plata, nici nu poate fi vorba de aplicarea teoriei
impreviziunii.
Având în vedere că intimatul a susţinut că, în drepturile garantate prin art. 17 din Constituţie, nu intră şi
creanţele contra particularilor, întru cât dreptul de creanţă este de altă natură, decât dreptul de proprietate,
că, reducerea ori modificarea drepturilor Creditului Funciar Rural, nu este o expropriere în sensul strict al
cuvântului, pentrucă Statul nu ia nimic pentru el din creanţă; că, prin Legea asanării, s’au reglementat numai
raporturile care derivă din contractul de împrumut, în sensul art. 1578 din Codul civil; că, în orice caz – Creditul
este despăgubit de către Stat, care va plăti 40% cota redusă din creanţă; că, – în baza art. 21 din Constituţie –
Statul are dreptul să intervină – prin legi în raporturile dintre factorii producţiunii, pentru a preveni conflicte
economice sau sociale, ceea ce a şi făcut prin această lege; că, măsurile luate îşi găsesc o justificare şi în
teoria impreviziunii, care este întemeiată pe un caz de forţă majoră: devalorizarea terenurilor şi a produselor
agricole, aşa că era o necesitate să se legifereze în acest chip.
Având în vedere că, dl procuror general a arătat că, legea asanării are la bază un vădit interes superior de
Stat, din cauza situaţiei agricultorilor, dar funcţiunea, determinată de însăşi Constituţiunea noastră, acestui
suprem for de judecată, impune Înaltei Curţi îndatorirea de a examina această lege, numai în ceea ce priveşte
conformitatea sau neconformitatea ei cu Constituţia, făcând abstracţie de orice alte consideraţiuni; că, acest
litigiu nu ridică aproape nicio chestiune, care să nu fi fost soluţionată de Înalta Curte în cauze anterioare, aşa că
există un adevărat drept consuetudinar constituţional, la care trebue să se recurgă, ca la cel mai sigur mijloc de
interpretare; că, un singur punct ar putea face fără îndoială, anume: obligaţiunile ce‑şi ia Statul prin art. 54 al
Legii asanării faţă de Creditul Rural, dar şi aici apare atingerea creanţei acestuia prin înlăturarea garanţiilor, cu
care această creanţă a fost prevăzută în convenţia dintre părţi, garanţii neechivalate prin substituirea Statului
contra voinţei creditorului; că, nici pe baza art. 21 din Constituţie, nu este constituţională legea asanării,
deoarece acest articol dă Statului dreptul – pe care‑l exercită – şi fără acest text – de a interveni între factorii
de producţie, capital şi muncă şi nu – cum este în speţă – în raporturile derivând din împrumuturile băneşti
şi – în orice caz nu fără a respecta proprietatea creanţei; că, nici teoria impreviziunii nu‑i dă caracterul de
constituţională – întru cât, chiar de ar fi aplicabilă, ea nu poate fi admisă decât tot în limitele Constituţiei; că,
pentru aceste consideraţiuni, conchide, cerând admiterea recursului.
Având în vedere legea citată, actele din dosar, susţinerile şi concluziunile depuse;
Având în vedere, că, din acestea se stabileşte că, la 15 iunie 1932. dr. Corneliu Stănescu, proprietarul lotului
III din moşia Popeasca‑Ciupagea, situată în comuna Mârşa, judeţul Vlaşca, a cerut Tribunalului Vlaşca, Secţia
I‑a, asanarea judiciară, în baza art. 2, art. 8, art. 14 şi art. 36 din Legea asanării datoriilor agricole din aprilie
1932, a sumelor ce datora Creditului Funciar Rural din Bucureşti şi lui Toma Ionescu; că, în această cauză s’au
făcut şi intervenţiile arătate mai sus, care au fost admise în principiu de către tribunal, prin jurnalul Nr. 11 din
7 august 1932; că, după aceasta, Creditul a obiectat oral şi în scris, înaintea tribunalului, că dispoziţiunile legii
invocate de debitor sunt neconstituţionale, şi a cerut să fie suspendată judecarea cererii de asanare până ce
Înalta Curte de Casaţie va judeca chestiunea neconstituţionalităţii; că, debitorul şi creditorul Toma Ionescu
şi intervenienţii neopunându‑se, tribunalul, prin arătatul jurnal, a dispus suspendarea cauzei şi trimiterea
dosarului Înaltei Curţi, potrivit art. 291 din Legea sa organică.
Având în vedere că s’a susţinut că, prin Legea asanării au fost atinse drepturile patrimoniale ale societăţii
recurente, violându‑se astfel art. 17 din Constituţie.
Având în vedere, că, prin acest articol, proprietatea de orice natură şi creanţele asupra Statului, sunt
garantate.
Considerând, că, din examinarea proiectului de Constituţie, în care se prevedea, pe lângă proprietatea
imobiliară şi mobiliară: „proprietatea intelectuală, literară, artistică, industrială şi în genere „proprietatea”,
din examinarea celorlalte lucrări pregătitoare; din desbaterile care au avut loc în Adunările Constituante şi din
faptul că în textul admis s’a întrebuinţat formula cea mai generală posibilă, pentru a cuprinde diversele forme
de proprietate şi pentru a evita dificultăţile provocate printr’o enumerare a lor, rezultă că prin art. 17 din
Constituţie, se garantează nu numai proprietatea în înţelesul obişnuit al cuvântului de proprietate corporală,
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imobiliară sau mobiliară, ci orice formă de proprietate în cel mai larg înţeles al acestui cuvânt, orice formă
de drept care intră în patrimoniul unei persoane; că mai mult – constituantul a înţeles să garanteze nu numai
toate formele de proprietate cunoscute astăzi, ci orice formă de proprietate, pe care – cum spunea raportorul
Constituţiei în Cameră – „legea, sau justiţia le‑ar consfinţi mai târziu”, deci orice formă de drept patrimonial,
cunoscută la data întocmirii Constituţiei sau care s’ar concepe ori desvolta în viitor.
Că întru cât şi creanţele fac parte din activul patrimonial, şi ele sunt cuprinse în expresiunea „proprietatea
de orice natură”.
Considerând că, dacă în art. 17, se prevede că sunt garantate şi „creanţele asupra Statului”; de aici nu se
poate conchide că n’ar fi garantate şi celelalte creanţe, deoarece, cuvintele „creanţele asupra Statului” îşi
au originea în Constituţia dela 1866, unde – se vede limpede din desbateri – au fost înscrise, sub influenţa
împrejurărilor de atunci, numai pentru a înlătura teama că Statul nu şi‑ar plăti datoriile – cum se bănuia şi
chiar se propunea – precum şi pentru a mări creditul acestuia, iar nici decum pentru a exclude toate celelalte
creanţe.
Că nu este nici logic să se garanteze numai creanţele asupra Statului şi să se refuze garantarea creanţelor
asupra particularilor, judeţelor, comunelor sau altor persoane juridice.
Considerând, de altă parte, că interpretarea art. 19 din vechea Constituţie, era consacrată în sensul că, faţă
de expresia: „proprietatea de orice natură”, nu se poate face vreo distincţiune, dreptul de proprietate urmând
a fi respectat, oricare ar fi obiectul lui; că, nu se poate admite că autorii Constituţiei din 1923, ar fi voit să
părăsească interpretarea anterioară, când de nicăieri nu reiese aceasta, şi când au arătat că acea expresiune
trebue înţeleasă în sensul cel mai larg, tocmai spre a înlătura orice discuţie şi a cuprinde toate drepturile
patrimoniale.
Considerând, din alt punct de vedere, că dacă s’ar admite că art. 17 se aplică numai proprietăţii, ar urma că
desmembrămintele ei şi celelalte drepturi reale sau alte drepturi patrimoniale nu s’ar bucura de nicio garanţie
constituţională, ceea ce nu este de conceput.
Că, ar fi şi fără raţiune să se garanteze numai dreptul de proprietate, când are ca obiect un bun imobil
sau mobil, de orice valoare cât de mică şi să fie lăsat fără garanţie dreptul de creanţă, care, oricât derivă din
raportul de obligaţiune, se materializează tot asupra unor bunuri corporale şi care face parte ca şi dreptul de
proprietate, din activul patrimonial, reprezentând deseori o valoare mult mai mare decât cel dintâi.
Că de asemenea, ar fi fără sens să fie garantate formele de proprietate: intelectuală, literară, artistică,
industrială etc., şi să nu se dea aceeaşi garanţie şi creanţelor.
Că, toate aceste consideraţiuni impun concluzia că şi creanţele, ca toate drepturile patrimoniale fără
deosebire, sunt garantate prin art. 17 din Constituţie.
Considerând că, garanţia principală pentru asemenea drepturi, constă în aceea că nicio lege nu poate
dispune confiscarea averilor (art. 15) şi nimeni nu poate fi expropriat, decât pentru cauză de utilitate publică,
şi după o dreaptă şi prealabilă despăgubire, stabilită de justiţie [art. 17 alin. (III)].
Având în vedere că, în cadrul acestor principii, urmează a cerceta dacă prin legea asanării datoriilor agricole
din 19 aprilie 1932, au fost vătămate drepturile de creanţă şi celelalte drepturi patrimoniale, după cum susţin
recurenta şi intervenienţii.
Având în vedere că, Societatea Creditului Funciar Rural, a fost înfiinţată prin legea din 9 aprilie 1873, şi
funcţionează în condiţiunile şi cu drepturile prevăzute în acea lege şi în legea din 27 iunie 1923.
Că, potrivit citatelor legi, Societatea recurentă a fost constituită pe baza principiului asociaţiunii directe de
proprietari rurali (art. 2 din Legea din 1923), şi are de scop: efectuarea de împrumuturi ipotecare prin emisiune
de scrisuri funciare; finanţarea întreprinderilor pentru exploatarea de orice fel a solului şi industrializarea
produselor lui şi efectuarea lucrărilor tehnice necesare; înfiinţarea de intrepozite şi magazine generale pentru
produsele solului şi derivatele lor industriale; efectuarea de împrumuturi pe gaj asupra unor astfel de produse
şi derivate, efectuarea tuturor operaţiunilor de bancă numai cu membrii societăţii şi ai societăţilor agricole,
precum şi a operaţiunilor de asigurare pentru agricultori (art. 2 din lege).
Că, în privinţa împrumuturilor acordate de Credit, Legea din 1923 prevede că ele sunt garantate printr’o
ipotecă în prim rang asupra proprietăţii ipotecate [art. 4 alin. (I) şi (II)], şi prin garanţia solidară a tuturor
proprietăţilor ipotecate în proporţie cu datoria existentă asupra fiecăreia din ele la data când răspunderea
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solidară va fi aplicată [art. 4 alin. (III)]; că, plata anuităţilor datorite este garantată printr’un privilegiu asupra
veniturilor şi produselor de orice natură ale bunului ipotecat, cum şi asupra întregului inventar al imobilului
[art. 4 alin. (IV)]; că, inscripţiunile ipotecare sunt dispensate de reînoirea cerută de art. 1786 din Codul civil,
prescripţiunea nu curge contra lor, şi ele garantează şi dobânzile, precum şi cheltuielile până la plata integrală
a datoriei, fără a fi nevoie de inscripţia cerută de art. 1785 din Codul civil; că, pentru realizarea creanţelor
sale, în caz de întârziere din partea debitorului, Creditul are dreptul de a cere punerea sa în posesiunea
imobilului ipotecat şi încasarea veniturilor lui (art. 18), iar în caz de neplată a unei anuităţi sau de exigibilitate
a capitalului, Creditul are dreptul de a cere vânzarea după o procedură specială, rapidă, derogatorie dela
dreptul comun (art. 19 şi art. 20 din lege).
Având în vedere că, legea asanării datoriilor agricole, prevede în art. 8 că pot fi asanate, în condiţiunile
prevăzute de lege, datoriile agricultorilor care posedă mai mult de 10 ha, dacă cel puţin 60% din datoriile
lor, în care figurează ca debitor principal, au fost făcute în vederea dobândirii de pământ sau pentru lucrările
prevăzute în acest text, până la data de 18 decemvrie 1931; că, art. 14 arată că pot cere asanarea judiciară
proprietarii bunurilor, prevăzute în lege pentru datoriile lor definite de art. 2 şi art. 8, oferind o cotă de
minimum 60% din totalul creanţelor lor, capital, dobânzi şi accesorii, plătibilă într’un termen ce se va fixa de
tribunal, în concordanţă cu capacitatea de plată a debitorului şi cu o anuitate ce va reprezenta cel mult 50% din
veniturile nete ale bunurilor debitorului; că, art. 28 dispune că, hotărîrea de asanare judiciară este opozabilă
tuturor creditorilor debitorului, cota globală stabilită prin hotărîre va fi depusă de debitor la Administraţia
financiară pentru contul Casei de Depuneri şi va fi distribuită creditorilor de către preşedintele tribunalului,
proporţional cu cuantumul creanţelor lor: că, sumele datorite în urma hotărîrii de asanare judiciară, precum
şi ratele anuale, sunt garantate cu o ipotecă legală asupra bunurilor imobiliare ale debitorului, în care se va
menţiona, natura, titlul şi rangul lor anterior; că, în art. 36 alin. (I) şi (II), se prevede că prin efectul aplicaţiunii
art. 8, art. 9 şi art. 14, dacă debitorul face dovada că 60% din datoriile sale au fost făcute în condiţiunile
prevăzute în art. 8, şi beneficiază de asanare prin reducerea dobânzilor acumulate, sau de asanarea judiciară,
toate celelalte datorii ale sale vor urma regimul de asanare, la care a fost supus debitorul, şi în acest caz,
întregul lui patrimoniu garantează plata cotelor de asanare, iar veniturile bunurilor sale intră, fără nicio
excepţiune, în calculul capacităţii sale de plată.
Având în vedere că, art. 54 din Legea asanării prevede: „Datoriile către, Societăţile civile de credit funciar
rural, se vor asana, conform dispoziţiunilor generale ale acestei legi, la, care se adaugă dispoziţiunile speciale
următoare: Statul va acoperi toate reducerile suferite de Prima Societate de Credit Rural, la datoriile în numerar
şi scrisuri funciare, prin aplicarea prezentei legi la termenele şi în condiţiunile stipulate în convenţiunile
Creditului Rural, cu debitorii şi creditorii săi.
Prin derogare dela legea şi statutele Creditului Rural şi la dispoziţiunile contractelor de împrumut pentru
împrumuturile realizate în scrisuri funciare, după data de 1 ianuarie 1919, debitorii vor putea să plătească
amortismentul cuprins în anuităţile, ce vor deveni, exigibile dela 1 iulie 1932, în efecte de ale emisiunii,
prevăzută în contractul de împrumut, pe care societatea le va primi al pari, oricare ar fi cursul lor şi le va
anula”.
Considerând că, din cele arătate, reiese în mod evident că, în baza legii asanării şi în urma cererii debitorului
dr. C. Stănescu, contractul de împrumut dintre Creditul Funciar Rural şi numitul, este modificat, creanţa, atât
în ceea ce priveşte capitalul cât şi procentele, este redusă, termenele şi locul plăţii sunt schimbate, garanţiile
reale şi solidaritatea debitorilor săi ipotecari sunt desfiinţate şi înlocuite cu alta mult mai slabă, iar normele
de executare înscrise anume pentru garantarea drepturilor sale, într’o lege specială, au fost înlăturate, pentru
o categorie de debitori.
Că, deci, prin aceste măsuri, nu s’a făcut numai o reglementare a contractului de împrumut, în sensul
art. 1578 din Codul civil, ci au fost vătămate drepturile patrimoniale ale Creditului Rural, drepturi derivând din
contract, întemeiate în special, pe legile din 1873 şi 1923 şi garantate prin Constituţie.
Considerând că, reducerea creanţei Creditului, modificarea ori desfiinţarea drepturilor sale au fost făcute
de legea asanării, în interesul debitorului Creditului, iar nu în interesul direct propriu zis al Statului, în sensul
art. 17 din Constituţie.
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Că, însă, în baza acestui articol alin. (V), prin legi votate cu majoritate de două treimi, pot fi stabilite şi alte
cazuri de utilitate publică.
Considerând că, întru cât în art. 17 alin. (IV) din Constituţie, se prevede că procedura şi modul exproprierii
au a fi determinate printr’o lege specială, este fără temei să se creadă că, din lipsa unei astfel de legi în care să
se trateze exproprierea diverselor forme de drepturi patrimoniale, nu s’ar putea vorbi de expropriere, decât
în materie imobiliară şi că legiuitorul n’ar putea să reglementeze, printr’o lege specială, exproprierea unor
anumite drepturi.
Considerând că, independent de chestiunea, dacă dispoziţiunile cuprinse în legea asanării au fost luate
pentru utilitate publică, şi independent de numirea ce s’ar da acestui procedeu, întru cât este afară de orice
îndoială, că, prin ele sunt atinse – în chipul arătat – anumite drepturi patrimoniale ale Creditului Rural, aceasta
este în realitate o formă de expropriere.
Considerând că, potrivit art. 17 din Constituţie, exproprierea nu poate fi făcută decât după o justă şi
prealabilă despăgubire, stabilită de justiţie; că, orice alt procedeu de fixare sau de achitare a despăgubirii –
afară de cel primit de persoana expropriată – nesocoteşte Constituţia.
Considerând că, obligaţia Statului – prevăzută în art. 54 – nu constitue o despăgubire, în conformitate cu
art. 17 din Constituţie; că, în adevăr, deşi Statul este obligat să acopere reducerile suferite de Creditul Rural,
prin aplicarea legii asanării, la datoriile în numerar şi scrisuri funciare, totuşi nu se dă Creditului şi echivalentul
cuvenit pentru toate pagubele încercate, şi, în special pentru acelea care rezultă din desfiinţarea ipotecii
de prim rang, a privilegiului, a solidarităţii dintre debitorii săi ipotecari, a procedurii speciale dc executare,
care‑i asigura o realizare mai grabnică a drepturilor sale, precum şi din celelalte schimbări arătate aduse
contractului, sau din deprecierea scrisurilor sale.
Că, despăgubirea nu este stabilită de justiţie şi nu este nici prealabilă, pentrucă – afară de ceea ce Statul
este obligat prin art. 54, să plătească la termenele şi în condiţiunile stipulate în contractele Creditului cu
debitorii şi creditorii săi – restul despăgubirii nu se achită în întregime în momentul în care, prin aplicarea
legii, drepturile Creditului sunt atinse.
Că, dar, nu sunt satisfăcute normele constituţionale în privinţa despăgubirii.
Având în vedere că, s’a susţinut că dispoziţiile atacate din legea asanării, se întemeiază pe art. 21 din
Constituţie;
Având în vedere că, acest text prevede: „Toţi factorii producţiunii se bucură de egală ocrotire. Statul
poate interveni, prin legi, în raporturile dintre aceşti factori, pentru a preveni conflicte economice sau
sociale. Libertatea muncii va fi apărată. Legea va regula asigurarea socială a muncitorilor în caz de boală,
accidente şi altele”.
Considerând că, şi din text şi în special din desbaterile Adunărilor Constituante rezultă, în mod neîndoios
că, prin acest articol nou, s’a urmărit să se previe şi să se aplaneze conflictele dintre capital şi muncă,
reglementându‑se cât mai echitabil raporturile dintre patroni şi lucrători, şi, luându‑se măsuri în scopul
armonizării intereselor acestor factori sociali.
Că, deci, este clar că art. 21 n’a fost înscris pentru a se interveni în raporturile dintre creditori şi debitori.
Că, faţă de acestea, este inadmisibil a extinde – pe cale de interpretare – aplicarea art. 21 şi la raporturile
dintre creditori şi debitori. mai ales că este vorba de interpretarea unui text din Constituţie.
Că, de altfel, dacă s’ar decide că, în baza acestui text, legiuitorul ar putea interveni şi în acele raporturi,
modificând contracte, reducând ori desfiinţând drepturi, fără formele şi despăgubirile cuvenite ar însemna că,
prin art. 21 s’a abrogat art. 17 din Constituţie, ceea ce nu este admisibil.
Că, prin urmare, art. 21 nu poate servi de temei pentru legea asanării.
Având în vedere că s’a mai susţinut că textele citate din legea asanării se pot justifica prin teoria impreviziunii.
Considerând că, în dreptul nostru, legiuitorul stabileşte, prin art. 969 din Codul civil, principiul de drept
comun, după care convenţiunile legal făcute, au putere de lege între părţile contractante, ele neputându‑se
revoca decât prin consimţimântul mutual sau din cauze prevăzute de lege; că, dela această normă nu se poate
deroga decât printr’o dispoziţie legală, expresă, cum este aceea din art. 1458 din Codul civil, excepţie care
confirmă concluzia că în legislaţia noastră, teoria impreviziunii nu poate fi consacrată decât în virtutea unui
text expres.
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Considerând că, chiar după teoria impreviziunii nu se recunoaşte – în genere – justiţiei decât dreptul de a
rezilia contractele sau de a le suspenda pentru un timp, iar nu de a le schimba; că, această teorie s’a aplicat în
deosebi la contractele, care cuprind prestaţiuni viitoare şi mai cu seamă la cele cu prestaţiuni succesive, însă
nu la împrumuturi de bani sau la datorii de sume de acest fel.
Considerând că, intervenţia justiţiei a fost admisă – în unele ţări – din cauza marilor greutăţi de executare
a contractelor, greutăţi provenite dintr’o schimbare aşa de însemnată a valorii prestaţiunilor, încât întrecea
cu mult tot ceea ce o persoană diligentă ar fi putut, în mod raţional, să prevadă la încheierea contractului; că,
prin această teorie, s’a căutat să se împiedece îmbogăţirea nedreaptă a uneia din părţi, în dauna celeilalte, şi
să se ajungă astfel la o executare mai apropiată de intenţia pe care au avut‑o părţile în momentul contractării,
executare întemeiată pe buna credinţă şi pe echitate.
Că, întru cât cercetarea acestor elemente trebue făcută pentru fiecare caz, ea nu poate fi decât de atributul
justiţiei.
Considerând că, deoarece legiuitorul a luat, prin legea asanării, pentru toţi debitorii agricoli, măsuri generale,
prin care au fost modificate contractele, reduse ori desfiinţate drepturile patrimoniale ale creditorilor, această
lege – în dispoziţiile arătate – nu‑şi poate avea o bază constituţională nici în teoria impreviziunii.
Că, de altfel, în speţă, faţă de dobânzile relativ mici, percepute de Creditul Rural şi faţă de timpul îndelungat,
în care urmează a se face plata, cu greu s’ar putea aplica această doctrină.
Considerând de altă parte, că şi dacă s’ar justifica în anumite cazuri, teoria impreviziunii, ea n’ar putea fi
admisă şi aplicată, decât cu respectarea Constituţiei; că, nu este îngăduit ca, sub motiv de impreviziune, să fie
reduse ori desfiinţate drepturile garantate, iar art. 17 din Constituţie, în special, să rămână fără efect; că, dacă
nu se admite că acest articol fundamental ar fi fost modificat prin alte texte din Constituţie, cu atât mai mult
nu se poate admite ca, pe baza unei teorii discutată, să poată fi înlăturat.
Că, prin urmare, nici din acest punct de vedere, legea asanării – întru cât, prin dispoziţiile citate, a violat
art. 17 – nu poate fi socotită constituţională.
Considerând că, din toate cele expuse, rezultă pe deplin că, prin aplicarea art 8, combinat cu art. 14, art. 28,
art. 36 şi art. 54 din Legea asanării datoriilor agricole dela 19 aprilie 1932, sunt atinse dreptul de creanţă
şi celelalte drepturi patrimoniale ale Societăţii Creditului Funciar Rural, drepturi derivând din contractul cu
dr. C. Stănescu şi din legi şi garantate prin art. 17 din Constituţie, fără a i se fi dat despăgubirea cuvenită, în
conformitate cu acest text.
Că, prin urmare, articolele citate din legea asanării sunt neconstituţionale.
Considerând că art. 1, art. 2, art. 15, art. 27, art. 29, art. 30. art. 31 şi art. 55, a căror declarare de
neconstituţionale a fost cerută de recurentă şi intervenienţi, cuprind dispoziţii generale referitoare la obiectul
legii, norme de procedură pentru introducerea cererilor de asanare şi modul de judecare.
Că, dintre ele, art. 1 şi art. 2 nu sunt neconstituţionale, iar celelalte nu‑şi mai pot avea aplicare, dacă
textele citate mai sus ca neconstituţionale sunt declarate ca atare, aşa că nu este util a le mai cerceta din acest
punct de vedere.
Că, art. 55 se ocupă cu acoperirea de către Stat a pierderilor suferite – prin efectul acestei legi, de către
alte instituţiuni de credit şi, deci, nu este locul să fie cercetat în acest litigiu.
Considerând că, astfel fiind, urmează a se admite cererea recurentei Societatea de Credit Funciar Rural,
şi cererile intervenienţilor numiţi, şi a se declara neconstituţionale art. 8, art. 14, art. 28, art. 36 şi art. 54
din Legea asanării datoriilor agricole din 19 aprilie 1932 şi inaplicabilă faţă de recurentă şi intervenienţi, în
cererea de asanare introdusă de dr. C. Stănescu, şi, prin consecinţă, a se trimete dosarul la Tribunalul Vlaşca.
Văzând şi art. 103 din Constituţie;
Pentru aceste motive, Curtea admite recursul.
*
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19. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea contenciosului administrativ. Articolul
2. Tratat diplomatic. Convenţie comercială. Act de guvernământ. Exceptare dela controlul
justiţiei. Constituţionalitatea legii (art. 88 şi art. 107 Constituţie; art. 2 din Legea contenciosului
administrativ)
Convenţiunile comerciale încheiate cu Statele străine, au şi ele caracterul unor tratate diplomatice şi
intră în categoria actelor de guvernământ, exceptate de art. 107 din Constituţie, dela controlul justiţiei.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 19 din 9 martie 1933
Preşedinţia dlui D. Volanschi, prim‑preşedinte
Ministerul Public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Eugen Petit, consilier
Redactor, dl Filip Mihăilcescu, magistrat‑asistent
Declarat constituţional art. 2 din legea contenciosului administrativ, alineatul referitor la „executarea şi
interpretarea tratatelor şi convenţiunilor diplomatice cu Statele străine”, în recursul făcut de Societatea
Anonimă Fabricile de hârtie Ignatz Spiro et Söhne, prin dl adv. V. Hillard. în contra deciziei Nr. 257 din 1931 a
Curţii de Apel din Bucureşti. S.V. în proces cu Ministerul de Finanţe, prin dl adv. M. Paleologu şi Preşedinţia
Consiliului Miniştri, prin dl adv. Tr. Ionescu.
CURTEA,
Asupra cererii de neconstituţionalitate de faţă.
Având în vedere că Societatea anonimă Fabricile de hârtie Ignatz Spiro et Söhn din Cehoslovacia,
întemeindu‑se pe legea asupra contenciosului administrativ, au chemat în judecată înaintea Curţii de Apel
din Bucureşti, pe Ministerul de Finanţe şi Preşedinţia Consiliului de Miniştri, cerând ca Ministerul să oblige
Direcţiunea Generală a Vămilor să aplice imediat transporturilor de hârtie trimise de dânsa în România, art. 743
din tariful vamal, astfel cum prevede legea specială prin care s’a ratificat convenţia de comerţ încheiată de
România cu Cehoslovacia, iar nu tariful majorat stabilit prin jurnalul posterior al Consiliului de Miniştri.
Că, această acţiune a fost respinsă, ca nefondată, prin deciziunea Nr. 257 din 1931.
Având în vedere că, reclamanta atacând cu recurs deciziunea Curţii de fond, a formulat mai multe motive
de casare; că, înaintea Secţiei a III‑a a Înaltei Curţi, competinte după lege a judeca acest recurs, s’a ivit în
şedinţa dela 8 Iulie 1932 divergenţă asupra motivului I relativ la aplicarea art. 9 din Convenţia comercială
cu Cehoslovacia şi anume asupra chestiunii dacă acest articol deroagă dela art. 4 din tariful vamal, care face
obiectul motivului III de casare şi s’a trimis această chestiune spre a fi judecată de completul prevăzut de
art. 15 din legea organică a Înaltei Curţi.
Că, înaintea acestui complet în şedinţa dela 2 noemvrie 1932, Ministerul de Finanţe a ridicat incidentul că
interpretarea şi executarea Tratatului de comerţ cu Cehoslovacia, chestiuni care formează obiectul motivelor
de recurs în discuţiune, este conform art. 2 din Legea contenciosului un act de guvernământ şi deci, sub
acest raport acţiunea în contencios administrativ a recurentei este inadmisibilă; că, recurenta în combateri a
obiectat în prim rând că textul art. 2 invocat s’ar referi numai la tratatele şi convenţiunile diplomatice, adică
acele cu caracter politic şi militar, nu şi la cele comerciale, care odată ratificat de puterea legiuitoare după cum
prevede art. 88 din Constituţie, devin legi interne faţă de particulari şi ca atare aplicarea şi interpretarea lor
poate fi cenzurată de instanţele judecătoreşti; că, în cazul când se va decide că art. 2 din Legea contenciosului
exceptează şi tratatele de comerţ, a declarat că dânsa înţelege să atace ca neconstituţional acest text de lege,
partea referitoare la executarea şi interpretarea convenţiunilor încheiate cu Statele străine.
Că Secţia III, în completul sus arătat, a admis prin decizia Nr. 1.363 din 1932, incidentul ridicat de Ministerul
de Finanţe şi a decis că, convenţiunile comerciale încheiate cu Statele străine, intră şi ele în rândul tratatelor
şi convenţiunilor diplomatice prevăzute în art. 2 din Legea contenciosului administrativ şi ca atare recursul
Ministerului de Finanţe întemeiat pe interpretarea Tratatului de comerţ din 27 iunie 1930 cu Cehoslovacia,
este un act de guvernământ – iar, faţă cu declaraţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea recurentă
a trimis, conform art. 29 din legea organică a Înaltei Curţi, această chestiune în judecata Secţiunilor Unite.
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Asupra motivelor de neconstituţionalitate astfel formulate:
„Articolul 2 din Legea contenciosului administrativ, alineatul referitor la executarea şi interpretarea
tratatelor, convenţiilor diplomatice, violează art. 88 alin. ultim din Constituţie.
Curtea de Casaţie, Secţia III, a statuat, prin decizia Nr. 1.363 din 2 noemvrie 1932, că executarea şi inter
pretarea unei convenţiuni de comerţ, ratificată prin o lege internă de aplicare, intră în cadrul actelor de
guvernământ prevăzute de art. 2 din Legea contenciosului administrativ.
Prin aceasta, art. 2 din Legea contenciosului administrativ, lasă la discreţia autorităţilor administrative să
aplice sau să nu aplice faţă de un particular regimul legal cuprins în convenţia comercială, ratificată prin o lege
internă.
Întru cât art. 88 alin. ultim din Constituţie prevede că un tratat de comerţ ce a fost supus puterii legislative
şi aprobat de ea (ratificat prin o lege internă), are autoritatea îndatoritoare, adică crează o obligaţie juridică
pentru puterea executivă, de a aplica regimul legal cuprins în convenţia de comerţ, ratificată prin legea internă.
Întru cât art. 2 din Legea contenciosului administrativ, prin formula actelor de guvernământ, adică a actelor
facultative lăsate la discreţia autorităţilor administrative, de a aplica sau nu aplica un anumit regim, creiază
o posibilitate, pentru puterea executivă, de a nu aplica şi deci de a nu respecta autoritatea îndatoritoare a
convenţiilor comerciale, supuse şi aprobate de puterea legislativă.
Rezultă că art. 2 alineatul sus indicat din Legea contenciosului administrativ este în contradicţie şi violează
art. 88 alin. ultim din Constituţie.
Dacă executarea şi interpretarea unui tratat politic este un act de guvernământ, nu se poate admite,
faţă de principiile generale şi faţă de art. 88 alin. ultim din Constituţie, că aplicarea în o speţă a unui tratat
comercial, executat de Stat, prin ratificarea lui de puterea legiuitoare ca o lege internă, să constituie un act
de guvernământ ca să oprească justiţia de a examina legalitatea refuzului unui organ al puterii executive, de a
aplica în mod concret şi personal ceea ce puterea legislativă a şi aplicat în mod abstract şi general prin însăşi
votarea legii de ratificare a convenţiunii.
De altfel, în virtutea art. 91 din Constituţie, puterea executivă, având numai drepturile conferite expres prin
art. 86‑90 din Constituţie, nu are puterea de a refuza aplicarea unui tratat comercial proclamat ca obligator
de către puterea legiuitoare, care are plenitudinea drepturilor ce au fost conferite prin Constituţie unei alte
puteri; eficacitatea voinţei legislative, trebuind să fie garantată de puterea judecătorească, atât în virtutea
primatului puterii legislative şi a ierarhizării constituţionale a voinţelor în Stat, cât şi în virtutea textului expres
al art. 88 alin. ultim din Constituţie.
Actele de guvernământ sunt acte pe care puterea executivă le poate exercita în cadrul unei legi sau în
lipsa unei legi până la întrunirea Corpurilor legiuitoare, dar nu le poate exercita în contra unei legi, care
garantează voinţa puterii legislative, superioară voinţei executive, mai ales când obligativitatea legii este şi
în mod expres edictată de art. 88 alin. ultim din Constituţie, pentru respectarea regimului legal creiat de o
convenţie comercială”.
Considerând că, atât Legea din 1912 care dădea în căderea Curţii de Casaţie judecarea acţiunilor în
contencios administrativ, cât şi actuala lege asupra contenciosului administrativ, edictată pe temeiul
prevederilor art. 107 din Constituţie, exceptează dela controlul justiţiei actele de executare şi interpretare a
tratatelor şi convenţiunilor diplomatice, deci şi a convenţiunilor comerciale.
Considerând că, convenţiunile comerciale încheiate cu Statele străine, stabilind raportul dela Stat la Stat,
sunt rezultatul unui acord de voinţe dintre două State suverane, deci opera a două suveranităţii.
Că dacă Constituţia prin art. 88 final, recunoaşte acestor convenţiuni autoritate îndatoritoare numai după
ce au fost supuse puterii legiuitoare şi aprobate de ea, prin aceasta nu se recunoaşte Parlamentului nici un
drept de a modifica prin vre‑un amendament textul convenţiunii propuse, ci numai dreptul de a o admite, sau
respinge în total, după cum găseşte că printr’insa interesele Statului au fost sau nu suficient apărate, puterea
legiuitoare naţională neavând căderea să modifice actul consimţit de un guvern străin.
Că, dar, aprobarea Parlamentului este numai actul prin care puterea legiuitoare hotărăşte asupra
oportunităţii şi utilităţii acestor convenţiuni şi Constituţia o cere numai pentru consideraţiunea că orice
convenţie comercială modificând situaţia economică şi financiară a Ţării şi interesând bugetul Statului punerea
ei în vigoare nu poate avea loc decât cu aprobarea puterii legiuitoare.
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Că acesta fiind caracterul şi scopul legii de ratificare impusă prin art. 88 alin. final din Constituţie,
dispoziţiunile cuprinse în acest text nu pot fi de natură să creeze pentru guvern o obligaţie de a aplica regimul
cuprins în convenţia ratificată şi deci ele nu ridică măsurilor prin care se interpretează, sau suspendă executarea
convenţiunii, caracterul unui act de guvernământ, astfel cum se recunoaşte prin art. 2 legea contenciosului
administrativ.
Că, raţiunea care a determinat pe legiuitor să enumere prin acest text între actele de guvernământ şi cele
de interpretare şi executare a tratatelor şi convenţiunilor diplomatice cu Statele străine este pentrucă aceste
acte îmbracă în tot caracterul unor măsuri de apărare a intereselor generale avute în vedere de legiuitorul
Constituţional atunci când prin art. 107 a exceptat dela controlul Justiţiei actele de guvernământ.
Că într’adevăr relaţiunile cu Statul străin putând fi oricând schimbate în termenul de aplicare al convenţiunii,
ele pot impune luarea de măsuri restrictive pentru apărarea intereselor naţionale de ordine economică, sau
de altă natură, măsuri a căror necesitate însă, numai guvernul o poate cunoaşte şi aprecia, şi a căror punere
în lucrare urgentă şi de ordin general, ar fi periclitată, daca s’ar recunoaşte instanţelor judecătoreşti dreptul
ca, la cererea particularilor lezaţi, să poată cenzura legalitatea şi oportunitatea lor.
Că, prin urmare, dispoziţia incriminată din art. 2 din Legea contenciosului administrativ nu încalcă întru
nimic prevederile art. 88 alin. final din Constituţie şi deci ea urmează să fie declarată Constituţională.
Pentru aceste motive, Curtea, declară constituţional art. 2 din Legea contenciosului administrativ, alineatul
referitor la „executarea şi interpretarea tratatelor şi convenţiunilor diplomatice cu Statele străine”.
*

20. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea din 4 mai 1932. Obiect. Nu are caracter obiectiv şi
general. Neconstituţionalitatea legii (art. 12, art. 17, art. 40 din Constituţie)
Legea din 4 mai 1932, nu cuprinde dispoziţiuni cu caracter general, pentru ca astfel instanţele
judecătoreşti să aibă latitudinea de a decide dacă faptele sau situaţiunile de speţă, asupra cărora sunt
chemate să se pronunţe, se încadrează sau nu în dispoziţiunile ei, ci din potrivă are un obiect strict
determinat şi anume, abrogarea legii din 17 mai 1927, adică abrogarea unei legi, care împreună cu
contractul încheiat în executarea ei, formau însăşi baza pretenţiunilor recurentei, aflate în curs de
judecată, la data apariţiei acestei legi.
Astfel fiind, această lege violează principiul constituţional al separaţiunii puterilor în Stat şi dispoziţiile
art. 12 şi art. 40 din Constituţie.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 53 din 30 noemvrie 1933
Preşedinţia dlui D. Volanschi, prim‑preşedinte
Raportor, dl Victor Şandor, consilier
Redactor, dl Gh. Nicolau, magistrat‑asistent
Admis recursul făcut de Societatea Anonimă „Forestieră Baia”, în contra deciziunii
Nr. 200 din 1932, a Curţii de Apel Bucureşti, S. a III‑a, privitor la neconstituţionalitatea legii
publicate în Monitorul Oficial Nr. 12 din 4 mai 1932, relativă la abrogarea legii
publicate în Monitorul Oficial Nr. 106 din 1927.
CURTEA,
Asupra motivului II de casare din recursul făcut de Societatea Anonimă „Forestieră‑Baia”, în lichidare, în
contra deciziunii civile a Curţii de Apel Bucureşti, S. a III‑a, Nr. 290 din 1932 –, motiv prin care se contestă
constituţionalitatea legii publicată în Monitorul Oficial Nr. 102 din 4 mai 1932, relativ la abrogarea legii din 17
mai 1937.
Având în vedere deciziunea atacată, din care rezultă: că prin legea promulgată prin decretul Nr. 1.365
din 11 mai 1927 şi publicată în Monitorul Oficial Nr. 106 din 17 mai 1927, s’a prevăzut între altele că se
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autorizează Ministerul de Războiu, să cumpere dela Societatea Forestieră „Baia”, moşia Baia din judeţul
Fălticeni, în suprafaţă de 3.050 ha, cu clădirile aflate pe el, pentru a servi ca tabără a Corpului IV Armată; că
preţul cumpărării are să se fixeze de către instanţele judecătoreşti, după ce Ministerul va încasa sumele ce i
se cuvin din vânzarea până la 2.000 ha din moşia Jigălia către Obştiile Săteşti; că Ministerul va intra imediat în
posesiunea bunurilor cumpărate; că se autoriză scoaterea pădurii aflată pe moşia Baia de sub regimul silvic
şi se însărcinează Ministerul de Domenii cu mutarea izlazurilor situate în interiorul moşiei Baia şi aparţinând
mai multor comune, cum şi Ministerul de Războiu, să dea alte suprafeţe de teren în schimbul a 28 ha, situate
tot în interiorul moşiei Baia şi aparţinând la diverşi locuitori.
Având în vedere că în baza acestei legi s’a încheiat contractul de vânzare‑cumpărare a moşiei Baia, între
Societatea Forestieră „Baia” şi Ministerul de Războiu, autentificat de Tribunalul Ilfov, secţia de notariat, la 28
mai 1927, sub Nr. 16.786 şi transcris la Tribunalul Fălticeni, sub Nr. 2.825 din 6 iunie 1927.
Că, la 18 octomvrie 1927, societatea, vânzătoare a chemat în judecat pe Ministerul de Războiu, înaintea
Tribunalului Ilfov, S. a III‑a, pentrucă în contradictoriu să se fixeze de către justiţie preţul moşiei Baia; că
Ministerul a făcut cerere reconvenţională pentru a se declara nul şi neexistent contractul de vânzare şi pentru
a se constata imposibilitatea executării, şi deci, stingerea lui din aceasta cauză; că, tribunalul, prin sentinţa
civilă Nr. 279 din 3 februarie 1931, a respins, ca nefondată, acţiunea Societăţii „Baia”, şi admiţând cererea
reconvenţională a Ministerului, a anulat contractul, ordonând radierea lui din registrele de transcripţiuni ale
Tribunalului Fălticeni, constatând că Ministerul şi‑a dat consimţimântul la încheierea contractului, prin eroare,
asupra substanţei lucrului, şi că este imposibilitate de realizarea scopului urmărit, prin legea din 17 mai 1927
şi prin contractul de vânzare, fără ca ea să fie imputabilă Ministerului; că, în contra sentinţei Tribunalului,
făcând apel ambele părţi, Curtea din Bucureşti, Secţia III‑a, prin deciziunea atacată, a respins apelurile; că,
pentru a da această soluţiune, curtea de apel arată, că, prin Legea din 17 mai 1927, s’a dat abilitare legală
Ministerului Armatei, să cumpere moşia Baia, cu condiţia că preţul de vânzare se va determina de instanţele
judecătoreşti, care au în această privinţă un mandat dat prin o lege specială; că, însă, în timp ce procesul se
afla în apel, a intervenit, la 4 mai 1932, o altă lege, care abrogă pe aceea din 17 mai 1927, şi faţă de legea
nouă, actele pentru care se dăduse autorizarea prin legea anterioară, nu mai sunt autorizate, iar mandatul dat
justiţiei de a fixa preţul, este revocat; că, întru cât se obiectase că legea din 4 mai 1932, a suprimat efectele
unor drepturi realizate, curtea de apel arată, că această chestiune nu poate fi soluţionată de ea, deoarece
dacă s’ar decide, că s’au atins drepturile câştigate, ar urma să se declare legea neaplicabilă – ceea ce aparţine
exclusiv Secţiunilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie.
Având în vedere că Societatea Forestieră „Baia” a făcut recurs, sprijinit pe două motive, din care primul
a fost respins de Secţiunea I a Înaltei Curţi, prin deciziunea Nr. 974/933, iar cel de al doilea fiind formulat pe
neconstituţionalitatea legii, din 4 mai 1932, a fost trimis Secţiunilor, spre a‑l judeca.
Văzând motivul II de casare formulat;
Având în vedere că prin acest motiv de casare se susţine că, prin Legea din 4 Mai 1932, s’a violat principiul
constituţional al separaţiunilor puterilor în Stat, art. 12 şi art. 40, cum şi art. 17 din Constituţie, pentrucă s’a
ridicat justiţiei dreptul de a fixa preţul vânzării moşiei Baia, deşi el era consfinţit prin legea din 17 mai 1927 şi
prin contractul părţilor, pentrucă a ridicat curţii de apel dreptul de a mai judeca litigiul pendinte înaintea ei şi
pentrucă a desfiinţat dreptul de creanţă, consfinţit prin contract.
Având în vedere că, art. 12 din Constituţie, prevede că, nimeni nu poate fi sustras, în contra voinţei sale,
dela judecătorii ce‑i dă legea; că art. 40 din Constituţie, prevede că, puterea judecătorească se exercită de
organele ei.
Considerând că, puterea legiuitoare nu poate să elaboreze o lege, care să tranşeze un anumit litigiu, pentrucă
prin aceasta puterea legiuitoare ar produce o imixtiune în exercitarea atributelor puterii judecătoreşti, care,
conform dispoziţiunilor din Constituţie, citate mai sus, este încredinţată numai organelor ei.
Având în vedere, că, în speţă, este constant, că litigiul derivă dintr’un contract de vânzare‑cumpărare a
unei moşii, intervenit între părţi, în baza legii din 17 mai 1927; că această lege nu are alt obiect, decât de a
autoriza Ministerul intimat să încheie contractul, prevăzând unele condiţiuni ale lui, cum şi autorizarea altor
acte, care serveau tot la realizarea vânzării şi a scopului urmărit prin ea; că, deci, pretenţiunile deduse de părţi
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în justiţie, întemeindu‑se pe contractul şi legea amintită, instanţele judecătoreşti aveau să dea soluţiunea
procesului, în conformitate cu dispoziţiunile acelei legi şi a contractului încheiat în baza ei.
Având în vedere că, de asemenea, este constant în speţă, că, după ce prima instanţă a respins acţiunea
societăţii recurentă, şi a admis cererea reconvenţională a Ministerului intimat, anulând contractul de vânzare,
societatea recurentă a făcut apel, şi în cursul judecării apelului, a survenit legea din 4 mai 1932; că această
lege nu cuprinde dispoziţiuni cu caracter obiectiv şi general, pentru ca astfel instanţele judecătoreşti să aibă
latitudinea de a decide dacă faptele sau situaţiile din speţele asupra cărora sunt chemate să se pronunţe, se
încadrează, sau nu, în dispoziţiunile ei – ipoteză în care, evident, nu s’ar putea pretinde că este vorba de o
lege elaborată pentru a tranşa un litigiu; că dimpotrivă, legea din 4 mai 1932, are un singur obiect concret
determinat, şi anume: abrogarea legii din 17 mai 1927, adică abrogarea unei legi, care, împreună cu contractul
încheiat în executarea ei, formau însăşi baza pretenţiunilor recurentei, aflate în judecarea instanţei de apel, la
data la care a apărut această lege.
Având în vedere că instanţa de apel faţă de această nouă lege, nu s’a mai putut pronunţa şi nu a mai putut
examina mijloacele de apărare ale societăţii recurente cuprinse în motivele de apel, ci a trebuit să constate că
în urma apariţiei legii din 4 mai 1932, care abrogă pe aceea din 17 mai 1927, contractul părţilor nu mai este
un act autorizat, iar justiţia nu mai are mandatul de a fixa preţul de cumpărare – fixare care forma tocmai
obiectul acţiunii principale – şi în baza acestei constatări a soluţionat apelul, respingându‑l ca nefondat.
Considerând că din aceste fapte, constante ale cauzei, rezultă, că legea din 4 mai 1932, a tranşat procesul
ce se găsea pendinte înaintea curţii de apel, pentrucă ea abrogând legea anterioară din 17 mai 1927, a
ridicat instanţei de apel prerogativa de a cerceta şi a se pronunţa asupra temeiurilor acţiunii şi apelului părţii
şi a impus respingerea cererii Societăţii recurente, ca singura soluţiune ce putea să decurgă din aplicarea
dispoziţiunilor ei.
Că, astfel fiind legea din 4 mai 1932, violează principiul constituţional al separaţiunii puterilor în Stat şi
dispoziţiunile art. 12 şi art. 40 din Constituţie.
Considerând pe de altă parte, că legea din 4 mai 1932, violează şi dispoziţiunile art. 17 din Constituţie, care
prevăd, că proprietatea de orice natură şi creanţele asupra Statului, sunt garantate.
Că, în adevăr în speţă din contractul încheiat între părţi, se pretindea de către societatea reclamantă că
a rezultat pentru ea un drept de creanţă asupra Statului, reprezentat prin Ministerul Apărării Naţionale; că,
însă prin abrogarea legii din 17 mai 1927, s’a ridicat contractului autorizarea necesară pentru valabilitatea lui,
autorizare pe care această lege i‑o acordase; că, aşa dar, legea din 4 mai 1932, implicit a anulat contractul
părţilor şi dreptul de creanţă, ce se pretinde că ar fi rezultat din el.
Considerând că deşi, în ceea ce priveşte valabilitatea contractului şi, deci, a dreptului de creanţă ce se
pretindea de către reclamantă că a rezultat din el, s’a ridicat contestaţie de către Minister prin cererea sa
reconvenţională, totuşi din această contestaţie nu a putut să rezulte înlăturarea dreptului de creanţă; că numai
dacă instanţele judecătoreşti lăsate să‑şi exercite atribuţiunile lor şi să examineze temeinicia contestaţiei
după dispoziţiunile dreptului comun, ar fi găsit‑o fondată prin hotărîrea definitivă, numai în acest caz, nu ar
fi exercitat un drept de creanţă valabil; că, însă, Legea din 4 mai 1932, rezolvând în condiţiunile sus expuse,
litigiul în care se discuta valabilitatea contractului, pe lângă că a violat principiul constituţional al separaţiunii
puterilor în Stat şi art. 12 şi art. 40 din Constituţie, dar a violat art. 17 din Constituţie – aşa că pentru toate
aceste consideraţiuni, ea urmează a fi declarată neconstituţională şi deci neaplicabilă şi a se admite motivul II
de recurs, a se casa în baza lui deciziunea curţii de apel şi a i se trimite cauza pentru a judeca din nou.
Că, în ceea ce priveşte contestarea constituţionalităţii primei legi din 17 mai 1927 – contestaţie ridicată
azi, pe cale de apărare, de Ministerul intimat – discutarea ei nu poate fi primită, atât pentru consideraţia
că Secţiunile‑Unite ale înaltei Curţi, nu se pot pronunţa asupra constituţionalităţii unei legi, decât pe calea
procedurală indicată de art. 29 din legea sa organică, cale pe care Ministerul nu a urmat‑o în speţă –, cât şi
pentru consideraţia că, această contestare nu a fost ridicată la instanţa de fond, de oarece acolo intimatul a
contestat constituţionalitatea legii din 17 mai 1927, numai la prima instanţă şi nu pentru violarea art. 76 din
Constituţie, invocat azi prima dată, ci pentru violarea art. 114 din Constituţie.
Pentru aceste motive, Curtea admite recursul.
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21. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR. — Dreptul de succesiune al musulmanilor din
Dobrogea. Inegalitatea câtimei dreptului de succesiune între băieţi şi fete. Constituţionalitatea
art. 39. Legea de organizare judecătorească (art. 252 din Cartea de succesiuni „Ferabidul Ferabizi”;
art. 8 şi art. 137 din Constituţie; art. 39 din Legea de organizare judecătorească; art. 14 din Legea
pentru organizarea Dobrogei‑Noi)
În conformitate cu art. 39 din legea organizării judecătoreşti din Dobrogea, s’a prevăzut că pentru
afacerile dintre musulmani, relative la organizarea familiei, succesiuni ab intestat etc., se institue
Tribunalele mahomedane care vor judeca conform legilor şi uzurilor mahomedane.
Prin aceste dispoziţiuni legiuitorul a urmărit să asigure locuitorilor mahomedani din Dobrogea, după
anexarea acestei provincii la Statul român, un regim de ocrotire a religiunii lor, păstrând mai departe
aplicarea pentru ei, a acelor părţi din uzurile şi legile musulmane, care cârmuesc viaţa lor juridică în
manifestările ei, lezate ori influenţate de religie.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 9 din 15 martie 1934
Preşedinţia dlui Const. G. Rătescu, preşedinte
Ministerul public, prin dl Aurel Căpăţână, procuror
Raportor, dl V. Popovici, consilier
Redactor, dl Ioan Vagner, magistrat‑asistent
Respins recursul făcut de către Zufi Mustafa, contra sentinţei civile
Nr. 103 din 1932, a Tribunalului Tulcea
CURTEA,
Asupra motivului III de casare din recursul făcut de către Zufti Mustafa şi alţii, în contra sentinţei civile a
Tribunalului Tulcea, Nr. 103 din 1932, motiv trimis în judecata Secţiunilor‑Unite, prin deciziunea Nr. 711 din
1933, a Secţiunii I‑a a Înaltei Curţi.
Având în vedere sentinţa atacată din care rezultă că încetând din viaţă locuitorul Omer Amet, de religie
mahometană, din Măcin, au rămas pe urma lui ca moştenitori, un fiu, Haeri Omer şi două fiice, Ifann Ismail
Mustafa şi Refia Hofuz Chiazim; că în urmă au murit şi copiii lui Omer Amet lăsând fiecare moştenitori; că,
în 1931, recurenţii de azi, — moştenitori reprezentând pe cele două fiice ale lui, Omer Amet, — au chemat
în judecată pe urmaşii fiului Iui Omer Amet, adică pe văduva Haeri Omer, personal şi ca tutoare, cerând
împărţirea averii rămase pe urma defunctului lor bunic Omer Amet; că, prin deciziunea Nr. 2 din 1931 cadiatul
judeţului Tulcea a admis în principiu acţiunea de partaj şi‑a ordonat ieşirea din indiviziune atribuind 2/4 părţi
fiului Haeri Omer, reprezentat prin moştenitorii lui şi câte 1/4 parte fiecăreia din cele două fiice, reprezentate
prin moştenitorii lor; că, în deciziunea sa cadiatul motivează că această împărţire a averii în părţi inegale, a
făcut‑o aplicând dispoziţiunile art. 252 din cartea de succesiune musulmană Ferabidul Ferabizi, care prevede
că dacă defunctul lasă pe urma sa pe lângă fiice legitime şi fii legitimi, în cazul acesta fiul ia două părţi din
averea întreagă a defunctului, iar fata o parte; că reclamanţii au făcut apel la Tribunalul Tulcea, cerând să se
facă împărţeala în părţi egale după prevederile art. 669 şi art. 728 din Codul civil român, sau dacă urmează
să se aplice legile turceşti, să se aplice art. 439 din Codul civil turc, actualmente în vigoare, care de asemenea
prevede egalitatea între moştenitori; că tribunalul a respins apelul ca nefondat, prin sentinţa atacată cu
recurs, motivând că, potrivit art. 23 şi art. 24 din Legea de organizare judecătorească şi art. 39 şi art. 42 din
Regulamentul pentru funcţionarea cadiatelor, toate litigiile dintre mahomedani privitoare la succesiunile
ab intestat sunt de competinţa cadiatelor, care în acest caz vor judeca după legile şi uzurile mahomedane; că,
arată mai departe Tribunalul – potrivit art. 27 din aceiaşi lege –, judecarea după legile şi uzurile mahomedane
are loc chiar dacă litigiul ar fi fost supus judecării instanţei ordinare şi că aplicarea normelor din codul civil
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actualmente în vigoare în Turcia nu este posibilă pentrucă acest cod a fost pus în vigoare posterior promulgării
legii de organizare judecătorească.
Având în vedere că reclamanţii au făcut recurs în contra sentinţei Tribunalului Tulcea, sprijinit pe trei motive
de casare, din care primele două au fost respinse ca neîntemeiate, prin deciziunea Secţiei I‑a a Înaltei Curţi,
Nr. 711 din 1933, iar cel de al treilea fiind formulat pe neconstituţionalitatea unor texte de lege ordinare, a
fost trimis Secţiunilor‑Unite, spre a‑l judeca.
Văzând motivul III de casare, cum şi memoriul pentru desvoltarea lui, formulate:
Având în vedere că prin motivul III de casare şi prin memoriul care desvoltă acest motiv, se pretinde că
dispoziţiunile art. 23, art. 24 şi art. 27 din Legea de organizare judecătorească, art. 39 din Legea de organizare
a Dobrogei Vechi şi art. 46 din Legea pentru organizarea Dobrogei Noi, în baza cărora se aplică locuitorilor de
religie mahomedană art. 252 din Cartea de succesiune Ferabidul Ferabizi, sunt neconstituţionale, violându‑se
prin ele art. 8 şi art. 137 § 3 din Constituţie.
Că, în desvoltarea motivului se susţine că dispoziţiunile art. 252 din Cartea de succesiune Ferabidul Ferabizi,
contrar principiilor art. 8 din Constituţie, constată o inegalitate de drepturi între cetăţenii aceleiaşi ţări, bazată
pe deosebire de religie, care duce la inegalitatea între sexe din punct de vedere al succesiunii.
Având în vedere că, prin art. 8 alin. (2) din Constituţie, se prevede că toţi Românii, fără deosebire de origine
etnică, de limbă, sau de religie, sunt egali înaintea legii şi datori a contribui fără deosebire la dările şi sarcinile
publice.
Că art. 137 § 3 din Constituţie prevede că din ziua promulgării Constituţiunii, sunt însă desfiinţate acele
dispoziţiuni din legi, decrete, regulamente şi orice alte acte, contrarii celor înscrise în prezenta Constituţie.
Având în vedere că, prin art. 39 din Legea organizării judecătoreşti din Dobrogea, s’a prevăzut că pentru
afacerile dintre mahomedani, relativ la organizarea familiei la puterea părintească, la căsătorii, divorţ sau
succesiunile ab intestat, se instituie în oraşele Tulcea şi Constanţa, Tribunale mahomedane, care vor judeca
conform legilor şi uzurile mahomedane.
Având în vedere că această dispoziţiune – prin care s’a integrat în sistemul legilor ţării o parte din legile şi
uzurile mahomedane, recunoscându‑li‑se puterea de aplicaţiune pentru locuitorii de religiune mahomedană
din judeţele Tulcea şi Constanţa – a fost extinsă prin art. 14 din Legea pentru organizarea Dobrogei Noi şi pentru
locuitorii de religiune mahomedană din această provincie, iar pentru Legea de organizare judecătorească –
art. 22, art. 23, art. 24 şi urm. – a fost de asemenea menţinută.
Considerând că ceea ce a urmărit legiuitorul prin aceste dispoziţiuni, a fost să asigure pentru locuitorii
mahomedani din Dobrogea, după anexarea acestei provincii la Statul român, un regim de ocrotire a religiunii
lor, păstrând pentru mai departe aplicarea pentru ei, a acelor părţi din uzurile şi legile musulmane, care
cârmuiseră vieaţa lor juridică în manifestările ei legate, ori influenţate de religie.
Că aşa se explică faptul că legiuitorul român a menţinut aplicaţiunea tocmai a acelor uzuri şi legiuiri
musulmane, care se referă la organizarea şi drepturile de familie sau la dreptul ce derivă din acestea, adică la
materii ale dreptului privat, ce sunt legate, sau au o origine influenţată de religie.
Că, faţă de această raţiune a dispoziţiunilor textelor suscitate, urmează că este neîntemeiată afirmaţiunea
făcută în motivul III de casare, în sensul că acest text ar viola principiul înscris în art. 8 alin. (2) din Constituţie,
pentrucă ele nu numai că nu creiază o inegalitate înaintea legilor pentru cetăţenii români din Dobrogea, de
religiune mahomedană, din cauza religiei lor – ceea ce Constituţia interzice prin art. 8 alin. (2) – dar chiar
prevede măsuri ce tind la conservarea şi proteguirea acelei religii.
Considerând că este exact că în baza suscitatelor texte devin aplicabile în succesiunile ce se regulează
între mahomedani, dispoziţiunile art. 252 din Cartea de succesiuni musulmane Ferabidul Ferabizi şi că aceste
dispoziţiuni creiază între succesori de acelaşi grad, o inegalitate din punct de vedere al câtimei dreptului de
succesiune, atribuind celor de sex masculin o parte mai mare decât celor de sex femenin.
Considerând însă că principiul egalităţii dreptului de succesiune între moştenitorii de acelaşi grad, fără
deosebire de sex, este un principiu înscris nu în Constituţie, ci în Codul civil, deci un principiu de lege ordinară.
Că, astfel fiind şi întru cât inegalitatea dreptului de succesiune între moştenitorii de acelaşi grad, dar de sex
diferit, pe care o prevede art. 252 din legiuirea Ferabidul Ferabizi, nu poate profita şi nici vătăma pe cetăţenii
de altă religie, pentrucă ea nu se aplică decât regulărilor de succesiune ce au loc numai între mahomedani;
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urmează că atunci când legiuitorul român, pentru scopul de a conserva religia mahomedană, a menţinut
această dispoziţiune prin textele încriminate ca neconstituţionale, nu a violat principiul apărat prin art. 8
alin. (2) din Constituţie, deoarece din aplicarea acestor texte nu rezultă o inegalitate dela religie, la religie, ci
doar o inegalitate a dreptului de succesiune, care se include între locuitorii din sânul aceleaşi religii, profitând
tot unora dintre ei.
Că, nefiind aceste texte contrarii art. 8 alin. (2) din Constituţie, ele nu au putut fi desfiinţate prin art. 137 §
3 din Constituţie, de a cărui violare recurenţii de asemenea, se plâng prin recurs.
Că, aşa dar, motivul de casare bazat pe neconstituţionalitatea suscitatelor texte de lege, fiind neîntemeiat,
urmează a se respinge şi în consecinţă a se respinge şi recursul, întru cât celelalte două motive de casare au
fost respinse de Secţiunea I a Înaltei Curţi, prin deciziunea Nr. 711 din 1933.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

22. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea concordatului preventiv din 20 octomvrie
1932. Art. 59 nu violează art. 17 din Constituţiunea dela 1923 (art. 17 din Constituţie; art. 59 din
Legea concordatului preventiv preventiv)
Prin art. 59 din Legea concordatului preventiv din 20 octomvrie 1932, legiuitorul n’a redus în mod
definitiv creanţa creditorilor la cota de plată, fixată, prin concordat, ci a reglementat numai exerciţiul
dreptului lor de creanţă, în sensul că ei vor avea dreptul la plata cotei fixate, iar după achitarea cotelor
concordatare, ei vor putea cere şi obţine, pe cale de acţiune, dela debitorul lor, restul creanţei neachitate,
prin concordat.
Astfel fiind, prin dispoziţiunile art. 59 menţionat, legiuitorul nu a atins fondul dreptului de creanţă al
creditorilor, ci, mărginindu‑se să reglementeze, în interesul obştesc, numai exerciţiul acestui drept, n’a
edictat o dispoziţiune contrarie art. 17 din Constituţiune.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 11 din 19 aprilie 1934
Preşedinţia dlui Dimitrie G. Lupu, preşedinte
Ministerul Public, prin dl Constantin Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Luciliu Ştefănescu, consilier
Redactor, dl Filip Stamu, magistrat‑asistent
Respins recursul făcut de Ştefan Georgescu, în contra deciziunii Nr. 179 din 1933,
dată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III‑a
CURTEA,
Asupra motivelor de neconstituţionalitate.
Ion Vasile, zis Iani Vasile Papaianu, aflându‑se în lichidare judiciară, admisă de Tribunalul Ilfov, Secţia I
comercială, a cerut Tribunalului, după apariţia legii din 20 octombrie 1932, pentru modificarea Legii
concordatului preventiv, să i se admită un concordat preventiv, oferind în acest scop creditorilor săi o cotă de
40%, plătibilă în termen de 5 ani, în rate semestriale egale, dela rămânerea definitivă a sentinţei de omologare.
Tribunalul, în baza art. 59 din Legea concordatului preventiv – prin Ordonanţa Nr. 2.834 din 1932 – a
considerat concordatul admis în principiu, fixând termen pentru convocarea creditorilor înaintea judecătorului
delegat, spre a li se lua avizul; la termenul fixat, s’a constatat că numărul creditorilor este de 14, cu creanţe în
valoare de 1.366.985 de lei şi că au votat propunerea de concordat, creditorii reprezentând creanţe numai în
valoare de 369.141 de lei; ulterior, Tribunalul Ilfov, Secţia I comercială, prin sentinţa Nr. 383 din 20 februarie
1933, după ce a respins ca nefondată opoziţia creditorului Ştefan Georgescu, a omologat concordatul preventiv
cerut de intimat şi fixând o cotă de 50%, plătibilă în termen de 4 ani, a instituit comisiune definitivă pentru
asistarea comerciantului în timpul concordatului şi spre a hotărî astfel, constată că nu s’au comis fraude de
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către intimat şi că, în această situaţiune, conform art. 59 din legea citată, urmează a se omologa concordatul
cerut, indiferent dacă sunt sau nu îndeplinite condiţiunile prevăzute de art. 33, referitoare la votul creditorilor
chirografari, votul lor neavând alt scop decât acela informativ atunci când, ca în speţă, este vorba de un
comerciant aflat în lichidare judiciară.
Recurentul, făcând apel, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III‑a, prin deciziunea comercială Nr. 178 din
1933, a respins apelul, găsind neîntemeiate susţinerile apelantului, privitoare la pretinsele acte de fraudă ale
intimatului şi adoptând şi motivele din sentinţa atacată cu apel.
Având în vedere că prin recursul de faţă se invocă neconstituţionalitatea art. 59 din Legea concordatului
preventiv, publicată în Monitorul Oficial din 20 octomvrie 1932, cu modificările aduse în Monitorul Oficial din
9 mai 1933, text în baza căruia, prin deciziunea Nr. 179 din 1933, Curtea de Apel a respins apelul recurentului
şi în susţinerea acestui recurs, se pretinde că prin art. 59, menţionat, dându‑se tribunalului dreptul să reducă
până la 40% dreptul de creanţă, fără nicio adeziune a creditorilor şi chiar în contra voinţei lor, exprimată cu
ocazia verificării creanţelor, s’ar fi violat art. 17 din Constituţie, care garantează proprietatea în sensul larg de
orice drept patrimonial, deci şi dreptul de creanţă.
Considerând că, prin dispoziţiunile art. 17 din Constituţie, se garantează numai fondul dreptului de
proprietate sau de creanţă.
Că, însă, nici prin acest text şi prin niciun alt text din Constituţie nu se prevede că legiuitorul ordinar, n’ar
avea dreptul să reglementeze exerciţiul dreptului de proprietate sau de creanţă şi să le restrângă, atunci când
va crede necesar a o face, pentru satisfacerea intereselor obşteşti.
Că, deci, legiuitorul ordinar poate reglementa exerciţiul acestor drepturi – cu condiţiunea de a nu aduce o
atingere însuşi fondului lor – singurele garantate de Constituţie.
Considerând că, prin Legea concordatului preventiv din 1929, modificată în 1930, anterioară modificării
aduse în 1932, comerciantul putea obţine concordatul preventiv prefalimentar, oferind o cotă de plată minimă,
de 50% din creanţele sale chirografare, într’un termen maxim de trei ani (art. 2) şi dacă (art. 19) deciziunea
asupra concordatului era luată prin votul creditorilor, reprezentând 3/4 din totalul creanţelor neprivilegiate
şi negarantate cu ipotecă şi gaj, sau 2/3 din totalul creanţelor, dacă cota oferită era de cel puţin 80% – votul
creditorilor majoritari fiind obligator minorităţii dizidente.
Că, potrivit art. 50 din aceeaşi lege din 1929, creditorii, ale căror creanţe au fost reduse prin efectul
acestui concordat de majoritate, au acţiune contra comerciantului pentru partea din capital cu care li s’a
redus creanţele, fără a putea pretinde şi dobânzile. Această acţiune putea fi intentată numai după expirarea
termenului de faţă, stabilit prin concordat pentru achitarea tuturor creditorilor concordatari – ea prescriindu‑se
după trecere de 5 ani dela această dată.
Că, acest text de lege a fost suprimat prin legea modificatoare din 1932, care, prin art. 2, a redus la 40%
cota minimă şi a mărit la 5 ani termenul maxim de plată, prevăzute la art. 2 din legea din 1929, iar prin art. 19,
a redus la 2/3 quantumul din totalul creanţelor, în virtutea căruia, creditorii reprezentând acel quantum,
puteau, sub imperiul legii din 1929, decide concordatul, conform art. 19 din această lege. În fine, legiuitorul
din 1932, prin art. 61, a abrogat legea lichidării judiciare, după care lichidarea activului nu asigura creditorilor
niciun minim de plată din partea debitorului şi care, prin art. 21, prevedea că după terminarea sau închiderea
procedurii de lichidare, debitorul poate fi urmărit, potrivit legilor în vigoare, pentru restul creanţei neachitate
şi căutând a legifera, în afară de situaţiunea comercianţilor la care s’a referit prin dispoziţiunile privitoare la
concordatul de majoritate şi situaţiunea comercianţilor admişi la beneficiul legii lichidării judiciare abrogate –
legiuitorul din 1932, prin art. 59 al legii, a dispus că comercianţii cari, la data promulgării acestei legi se găsesc
în stare de lichidare judiciară, intră de drept în beneficiul legii de faţă, fiind consideraţi ca admişi în principiu
şi că, în acest scop, vor face o cerere către tribulalul competinte, în termen de trei luni dela promulgarea
legii. Că, operaţiunile de verificare vor continua mai departe, iar omologarea concordatului acestora se va
face de tribunal, dacă nu s’au săvârşit acte frauduloase în sensul art. 37 din legea de faţă. Că, tribunalul va fixa,
după aprecierea situaţiei de fapt, termenul, cota de plată şi va numi comisiunea de creditori, luând pentru
aceasta şi avizul creditorilor printr’un judecător, delegat cu aceasta. Cota şi termenul nu pot fi decât cele
prevăzute în legea de faţă.
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Considerând că, prin edictarea acestui text de lege, concomitent cu suprimarea art. 50 din legea din
1929 şi cu abrogarea odată cu legea lichidării judiciare şi a art. 21 din această lege – legiuitorul din 1932 n’a
înţeles, în lipsa unei dispoziţiuni exprese, să ridice pentru creditorii debitorilor arătaţi la art. 59, menţionat,
dreptul la acţiune în contra acestor debitori, pentru partea din capitalul cu care li s’a redus creanţele, în urma
concordatului obţinut conform acestui text de lege – dreptul la acţiune pentru rest, rezultând din faptul că,
pentru obţinerea concordatului prevăzut la art. 59 menţionat, legiuitorul din 1932 n’a mai cerut, ca pentru
concordatul de majoritate şi condiţiunea prevăzută prin art. 19 din lege, ca deciziunea asupra lui să fie
luată prin votul creditorilor, reprezentând 2/3 din totalul creanţelor neprivilegiate şi negarantate cu ipotecă
şi gaj – avizul creditorilor nefiind obligator –, ci numai consultativ, în concordatul prevăzut prin art. 59; că,
acest concordat, putând fi obţinut şi fără consimţământul lor – legiuitorul din 1932 n’a putut, în lipsa unei
dispoziţiuni exprese în lege, să le reducă creanţa la cota fixată fără adeziunea lor şi, în acelaşi timp, să le ia
posibilitatea de a reclama restul, chiar în cazul când, după achitarea creanţelor concordatare, eventual s’ar
găsi în patrimoniul debitorului, bunuri asupra cărora creditorii să poată realiza acest rest.
Că, aceasta rezultă şi din desbaterile care au avut loc la Senat, cu ocazia votării legii – desbateri cu ocazia
cărora, dl ministru al justiţiei a declarat, în discursul ţinut, că „concordatul preventiv nu voieşte să reducă
datoriile” şi că, nefiind o măsură de asanare generală, el nu face decât să prevină pentru comerciantul de
bună‑credinţă falimentul.
Că, deci, contrar susţinerilor recurentului, prin concordatul stabilit prin acest text de lege, legiuitorul n’a
redus în mod definitiv creanţa creditorilor la cota de plată fixată prin concordat, ci a reglementat numai
exerciţiul dreptului lor de creanţă, în sensul că ei vor avea dreptul la plata cotei fixate, iar după achitarea
cotelor concordatare, ei vor putea cere şi obţine, pe cale de acţiune, dela debitorul lor, restul creanţei
neachitate prin concordat.
Că, astfel fiind, prin dispoziţiunile art. 59 menţionat, legiuitorul n’a atins fondul dreptului de creanţă al
acelor creditori, ci, mărginindu‑se să reglementeze, în interesul obştesc, numai exerciţiul acestui drept, n’a
edictat o dispoziţiune contrarie art. 17 din noua Constituţie.
Că, deci, motivele de neconstituţionalitate fiind neîntemeiate, urmează a se respinge recursul.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

23. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea pentru autorizarea Ministerului Instrucţiunii de
a renunţa la unele imobile declarate expropriate din 30 iulie 1929. Indemnitatea de expropriere.
Dreptul de creanţă al expropriatului asupra indemnităţii. Suprimarea lui. Violarea art. 17 din
Constituţie. Neconstituţionalitatea legii (art. 17 din Constituţie)
Prin legea pentru autorizarea Ministerului Instrucţiunii de a renunţa la unele imobile declarate
expropriate din 30 iulie 1929, obligându‑se expropriatul de a primi în locul unui drept de creanţă ce este
definitiv intrat în patrimoniul său, un alt bun, cum ar fi un imobil, se loveşte în mod manifest în dreptul
de proprietate, garantat creditorului în mod formal prin art. 17 din Constituţie, pentrucă acest text
garantează proprietatea de orice natură, deci şi proprietatea incorporală din care face parte dreptul
de creanţă.
Astfel fiind, urmează că prin legea menţionată, conferindu‑se Ministerului Instrucţiunii dreptul de a
modifica, prin singura sa voinţă, patrimoniul proprietarului expropriat, suprimând dreptul acestuia la
indemnitatea de expropriere, care era un drept de creanţă definitiv intrat în patrimoniul său, dându‑i în
schimb alt bun, fără a i se obţine consimţimântul, prin aceasta se violează art. 17 din Constituţie şi deci
sus‑menţionata lege este neconstituţională.
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Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 9 din 14 februarie 1935
Preşedinţia dlui Const. Rătescu, preşedinte
Ministrul Public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Şerban Gogălniceanu, consilier
Redactor, dl Aurel Oprescu, magistrat‑asistent
Declarat neconstituţională legea din 30 iulie 1929, în recursul făcut de Iosef Nadler, ş.a.,
prin dl adv. Brucăr, în contra deciziei Nr. 7 din 1934, a Curţii de Apel Bucureşti,
Secţia I, în proces cu Ministerul Instrucţiunii, prin dl adv. G. Alexeanu
CURTEA,
Asupra recursului făcut de Iosef Nadler, Ionas Nadler şi Ernestina Hirsch, în contra deciziunii de expropriere,
cu Nr. 7 din 1934, a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I.
Văzând deciziunea atacată cu recurs din care rezultă că prin legea promulgată şi publicată în Monitorul
Oficial Nr. 67 din 1926, declarându‑se expropriat pentru cauză de interes public cultural, între alte imobile şi
imobilul din Bucureşti, str. Sf. Apostol Nr. 2, proprietatea recurentului, aceştia au cerut tribunalului, să dispună
cu privire la imobilul expropriat, îndeplinirea formalităţilor legale pentru fixarea indemnităţii; că, ulterior, la
30 iulie 1929, intervine legea promulgată prin Înaltul Decret Regal Nr. 25 din 1929, care autoriză Ministerul
Instrucţiunii a renunţa la exproprierea oricărui din imobilele expropriate, în baza legii anterioare, ceea ce
ministerul a şi făcut, renunţând la exproprierea proprietăţii Nadler; că, în urma cererii ministerului, tribunalul,
prin decizia din 18 mai 1934, a dispus închiderea dosarului.
Apelul făcut de proprietari, contra acestei deciziuni, a fost respins de curtea de apel, pe consideraţiunea
că, întru cât ministerul a fost autorizat să renunţe la expropriere, renunţare care s’a şi efectuat, imobilele fiind
scoase dela expropriere, în atare situaţiune, tribunalul, a fost îndrituit să închidă dosarul.
În contra deciziunii Curţii de Apel, Iosef Nadler, Ionas Nadler şi Ernestina Hirsch, au făcut recurs, invocând
numai neconstituţionalitatea Legii din 30 iulie 1929.
Văzând motivul de neconstituţionalitate formulat:
Având în vedere că recurenţii susţin că proprietatea imobilului lor s’a transferat asupra Statului şi ei au
dobândit în schimb un drept de creanţă în contra Statului, pentru indemnitatea de expropriere astfel încât nu
se mai putea printr’o lege, cum aceea din 20 iulie 1929, să fie autorizat Ministerul de Instrucţie Publică, de a
renunţa la unele imobile declarate expropriate.
Că această lege, susţin recurenţii, violează principiile constituţionale care garantează dreptul de proprietate.
Considerând că, Legea din 21 martie 1926, prevede că se declară expropriate pentru cauză de interes
public cultural, imobilele de mai jos; că, între aceste imobile figurează şi acela în discuţie; că în ce priveşte
fixarea preţului de expropriere, aceeaşi lege dispune că se va statornici după prevederile legilor respective.
Considerând că, dispoziţiunile categorice şi imperative ale acestei legi au de efect de a transmite de plin
drept imobilele prevăzute prin ea, în proprietatea autorităţii expropriante, ne mai fiind necesare pentru
operarea transferului de proprietate, darea unei sentinţe de expropriere sau îndeplinirea oricăror alte
formalităţi.
Că sensul clar al acestor dispoziţiuni nu dă loc la interpretări contradictorii pentru a justifica intervenţia
legiuitorului în scopul lămuririi lor.
Că, deşi Legea din 9 august 1934, prevede că articolul unic şi art. 2 al Legii din 21 martie 1926 se interpretează
în sensul că se declară numai utilitatea publică, nu şi exproprierea imobilelor acolo arătate, totuşi această
lege, deşi intitulată interpretativă, nu este în realitate decât o lege nouă, texul legii interpretate fiind clar şi
categoric; că ea dar nu se poate aplica unei exproprieri deja efectuată cum este cea din speţă.
Considerând că, prin efectul Legii din 21 martie 1926, imobilul ieşind din patrimoniul recurenţilor, aceştia
au devenit creditorii autorităţii expropriate, pentru preţul imobilului expropriat, al cărui cuantum urma să se
stabilească conform procedurii prevăzută de legea pentru cauză de utilitate publică.
Că, aşa fiind, expropriaţii având să primească o sumă de bani dela autoritatea expropriată, deci, având un
drept de creanţă, ei nu pot fi siliţi a primi altceva în schimb fără consimţimântul lor.
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Considerând că legea publicată în Monitorul Oficial din 30 iulie 1929, prevede prin art. 1 alin. (1), că,
Ministerul Instrucţiunii, este autorizat a renunţa la exproprierea oricăruia din imobilele expropriate, în baza
legii suscitate.
Că, această renunţare – se dispune mai departe prin alin. (2) – se poate face oricând prin deciziune
ministerială, publicată în Monitorul Oficial, până în momentul când hotărîrea de fixare a indemnităţii de
expropriere a rămas definitivă; că, art. 2 al legii, dispune că renunţarea făcută de Minister, în termenele
prevăzute în articolul precedent scoate de plin drept şi fără nicio formalitate de sub expropriere, proprietatea
la exproprierea căreia se renunţă.
Considerând că Legea din 30 iulie 1929, prin aceste dispoziţiuni, obligă pe expropriat că, în loc de a
primi indemnitatea de expropriere să reia imobilul expropriat înapoi, după cum Ministerul va voi, sau nu să
beneficieze de prevederile legii.
Considerând însă că, prin obligaţiunea expropriatului de a primi în locul unui drept de creanţă, ce era defi‑
nitiv intrat în patrimoniul său, un alt bun, un imobil bunăoară, ca în speţă, se loveşte în mod manifest în drep‑
tul de proprietate, garantat creditorului, în mod formal, prin art. 17 din Constituţie, pentrucă acest text ga‑
rantează proprietatea de orice natură, deci şi proprietatea incorporală din care face parte dreptul de creanţă.
Că, în speţă, nu se poate susţine, că se restitue proprietarului expropriat propriul său imobil, deoarece
acest imobil ieşise din patrimoniul său, încetând deci de a mai fi al său, şi sub acest raport, a admite că
autoritatea expropriantă, poate să ofere în locul sumei cuvenite, imobilul fost proprietatea expropriatului,
este a admite că acea autoritate s’ar putea libera de obligaţiunea sa, oferind orice alt bun ce nu fusese
niciodată proprietatea expropriatului.
Că, astfel fiind, urmează că, prin Legea din 30 iulie 1929 s’a conferit ministerului dreptul de a modifica
prin singura sa voinţă patrimoniul proprietarului expropriat, suprimând dreptul acestuia la indemnitatea de
expropriere, adică suprimând un drept de creanţă ce era definitiv intrat în patrimoniul său şi dându‑i în schimb,
fără a i se obţine consimţimântul, un bun care încetase de a mai face parte din patrimoniul expropriatului.
Că, însă prin aceste efecte ce le are Legea din 30 iulie 1929, se violează art. 17 din Constituţie, şi, ca atare,
ea nu‑şi poate avea nicio aplicaţiune în speţă.
Pentru aceste motive, Curtea declară neconstituţională legea.
*

24. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea contribuţiunilor directe. Art. 39. Impozit. Definiţie.
Scop. Dacă poate atinge şi capitalul. Soluţie afirmativă. Societate. Lipsa de beneficii. Obligaţiune
la plata impozitului din capital. Constituţionalitatea legii (art. 17, 109 şi art. 112 din Constituţie;
art. 39 din Legea contribuţiuni directe)
Impozitul este o prestaţiune pecuniară, impusă contribuabilului, în scop de a subveni la cheltuielile
Statului, deci contribuabilii nu au în această materie drepturi, ci numai obligaţiuni, iar legiuitorul
regulează contribuţiunile directe, după cum crede că reclamă interesul general al Statului, astfel că,
având, scopul arătat, impozitul poate atinge de o potrivă, nu numai veniturile contribuabililor, ci şi
capitalul, pe care aceştia, l‑ar poseda şi pe care legiuitorul l‑ar găsi susceptibil de a fi impus.
Prin art. 109‑112 din Constituţie, nu se opreşte aplicarea unui impozit asupra capitalului, iar art. 17
din Constituţie este străin de materia impozitului. Astfel fiind, chiar dacă prin aplicarea criteriului de
impunere, prevăzut de art. 39 pct. 2 alineat ultim şi pct. 4 alin. (1) din Legea contribuţiunilor directe,
s’ar ajunge, când societăţile prevăzute acolo nu dau beneficii, să fie obligate a plăti impozitele din
capital – prin aceste dispoziţiuni nu se aduce atingere dreptului de proprietate, în spiritul art. 17 din
Constituţie.
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Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 15 din 14 martie 1935
Preşedinţia dlui Dimitrie Volanschi, prim‑preşedinte
Ministerul Public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Petre Davidescu, consilier
Redactor, dl Aurel Oprescu, magistrat‑asistent
Respins recursul făcut de societatea anonimă „Băncile Bănăţene Unite”, prin dl av. Rusu,
în contra deciziei Nr. 6.150 din 1933, a Curţii de Apel Timişoara, Secţia a II‑a,
în proces cu Ministerul de Finanţe, prin dl av. Tr. Ionescu
CURTEA,
Asupra recursului făcut de societatea anonimă „Băncile Bănăţene Unite”, din Arad, contra deciziunii
Nr. 6.150 din 1933, a Curţii de Apel Timişoara, Secţia II‑a.
Văzând deciziunea atacată cu recurs din care în fapt se constată următoarele:
Prin procesul‑verbal Nr. 406 din 31 mai 1933, al Percepţiei circ. I Arad, societatea recurentă, este impusă
pentru anul 1933‑1934, la un venit anual de 5.538.000 de lei, stabilit în conformitate cu dispoziţiunile art. 39
pct. 2 alineat ultim şi pct. 4 alin. (1) din Legea pentru unificarea contribuţiunilor directe.
Contra acestui proces‑verbal, atât societatea, cât şi fiscul făcând apel, comisiunea de judecată de pe lângă
Administraţia financiară Arad, prin deciziunea Nr. 6.232‑33 din 1 august 1933, a respins apelul fiscului şi a admis
în parte apelul societăţii, stabilind venitul prezumat minimal la 5.465.000 de lei, cu aplicarea paragrafului 123
din instrucţiuni, adică cu plata impozitului, redus la jumătate.
Pentru a da această soluţiune Comisiunea constată, în considerentele deciziunii, pe de o parte, că din
suma supra căreia se face calculul, în conformitate cu legea pentru stabilirea venitului minimal, urmează a se
scade suma de 2.433.053 de lei, care este un fond de pensiune, iar pe de altă parte că, după cum rezultă din
actele de impunere, societatea, în anul 1932, a fost pronunţată deficitară.
Contra acestei deciziuni, societatea făcând recurs, Curtea de Apel Timişoara, Secţia II‑a, prin deciziunea
Nr. 6.150 din 1933, l‑a respins motivând că, în conformitate cu art. 39 pct. 2 alineat ultim şi pct. 4. alin. (1), din
legea pentru unificarea contribuţiunilor directe, impozitul minimal se datoreşte, chiar şi în cazul când, conform
datelor din bilanţ, societatea se găseşte în deficit, iar în ce priveşte chestiunea de neconstituţionalitate a
menţionatului text, ridicată de recurentă, aceasta este de competinţa Secţiunilor‑Unite ale Înaltei Curţi.
În conformitate cu art. 29 alin. (3) din Legea Curţii de Casaţie, societatea introduce recurs special cerând
declararea ca neconstituţionale, a dispoziţiunilor de lege susmenţionate.
Văzând motivul de neconstituţionalitate formulat:
Având în vedere că prin acest motiv, se susţine că dispoziţiunile art. 39 pct. 2 alineat ultim şi pct. 4 alineat
prim din Legea pentru unificarea contribuţiunilor directe, violează art. 17 din Constituţie, pentrucă potrivit
acelor dispoziţiuni, o întreprindere comercială sau industrială trebue să plătească impozitul comercial, chiar
dacă n’a avut niciun beneficiu şi chiar dacă a avut deficit, în care cazuri, impozitul se ia din capitalul social,
violându‑se astfel dreptul de proprietate.
Considerând că art. 39 pct. 2 alineat ultim din susmenţionata lege, prevede că întreprinderile comerciale şi
industriale, din categoria cărora face parte şi recurenta, nu pot fi impuse la un venit inferior venitului minimal,
care potrivit pct. 4 alin. (1) din acelaşi articol, este un venit prezumat, stabilit prin aplicarea unui coeficient de
2% pentru societăţile industriale şi 3%, pentru cele comerciale, la capitalul constatat prin bilanţ, împreună cu
rezervele de orice fel.
Având în vedere că impozitul, fiind o prestaţiune pecuniară impusă contribuabilului, în scop de a subveni
la cheltuielile Statului, contribuabilii nu au în această materie drepturi, ci numai obligaţiuni, în acest sens, că
legiuitorul regulează contribuţiunile directe, după cum crede că reclamă interesul general al societăţii.
Că având scopul arătat, impozitul poate atinge de o potrivă, nu numai veniturile contribuabililor, ci şi
capitalul pe care aceştia l‑ar putea poseda şi pe care legiuitorul l‑ar găsi susceptibil de a fi impus.
Că legiuitorul constituant, prin art. 109‑112, în materie de impozite, prevede că niciun impozit de orice
natură nu se poate stabili decât pe baza unei legi şi numai în folosul Statului, judeţelor sau comunelor şi că
privilegiile în această materie sunt interzise.
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Că, niciuna din aceste dispoziţiuni nu opresc impozitul asupra capitalului.
Că, art. 17 din Constituţie, invocat în speţă, este străin materiei impozitului, întru cât acest text garantează
proprietatea de orice natură, dar nu o scuteşte de plata impozitelor cuvenite Statului.
Că, asfel fiind, chiar dacă prin aplicarea criteriului de impunere, prevăzut în art. 39 pct. 2. alineat ultim
şi pct. 4. alin. (1) din Legea contribuţiunilor directe, pentru societăţile acolo prevăzute, s’ar ajunge ca în anii
când aceste societăţi nu dau beneficii, să fie obligate a plăti impozitele din capital – prin aceste dispoziţiuni
nu se aduce atingere dreptului de proprietate –, în spiritul art. 17 din Constituţie, şi prin consecinţă, recursul
urmează a se respinge.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

25. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea pentru lichidarea datoriilor din 1934. Recalcularea
dobânzilor cerută de debitor. Cuantumul dobânzilor stipulate nu e garantat prin Constituţie. El
poate fi redus prin lege. Cazul dobânzilor constatate prin hotărâri judecătoreşti definitive. Aceeaşi
soluţie. Constituţionalitatea legii (art. 17 din Constituţie; art. 45 şi art. 46 din Legea pentru
lichidarea datoriilor)
Proprietatea de orice natură, inclusiv proprietatea incorporată a creanţelor, este garantată prin art. 17
din Constituţie şi această garanţie constituţională urmează a se înţelege şi interpreta în sensul că
legiuitorul ordinar nu poate modifica, reduce sau suprima însuşi fondul dreptului de proprietate sau de
creanţă, însă în ce priveşte căile de realizare ale acestor drepturi, mijloacele sau modalitatea prin care
ele se pot exercita, — aceste căi mijloace sau modalităţi fiind pure creaţiuni ale legilor ordinare, — pot
fi modificate în orice moment, prin asemenea legi, pe cale de măsuri generale şi obiective.
Astfel fiind, când legiuitorul, pe calea acestor măsuri generale, a acordat debitorilor urbani anume
arătaţi, un moratoriu de 10 ani pentru plata datoriilor lor, prin aceasta nu se atinge fondul dreptului
de creanţă, ci se declară numai că regimul legal al procedurii de execuţiune nu va fi aplicabil înainte de
expirarea termenului fixat şi deci art. 33 şi art. 40 din Legea lichidării sunt constituţionale.
Art. 17 din Constituţie garantează dreptul de creanţă, dar n’a extins această garanţie şi în ceea ce
priveşte cuantumul dobânzilor stipulate care, din cauza împrejurărilor economice şi sociale pot deveni la
un moment dat excesive pentru debitor şi trebue deci lăsată legiuitorului ordinar putinţa de a interveni
edictând reducerea lor atunci când ordinea publică cere aceasta, iar în cazul dobânzilor constatate prin
hotărîri judecătoreşti definitive, sau în cazul dobânzilor încasate, soluţiunea trebue să rămână aceeaşi.
Astfel fiind, art. 45 din Legea pentru lichidarea datoriilor, care prevede că debitorul va putea să ceară
recalcularea dobânzilor deja plătite sau încă datorate chiar dacă ar fi intervenit între timp o hotărîre
definitivă asupra lor, este constituţional.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 21 din 28 martie 1935
Preşedinţia dlui Dimitrie Volanschi, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Gr. Pherekyde, consilier
Redactor, dl Petre Popescu, prim‑magistrat‑asistent
Respins motivul de neconstituţionalitate în recursul făcut de Iacob Filip,
în proces cu M.I. Raf, prin dl adv. H. Stein
CURTEA,
Având în vedere că prin petiţia înregistrată la Nr. 12.321 din 1934 de Tribunalul Iaşi, M.I. Raf a făcut
declaraţie de conversiune întemeiată pe Legea pentru reglementarea datoriilor agricole şi urbane.
Că, prin petiţia înregistrată la Nr. 13.027 din 1934, de acelaşi tribunal, Iacob Philip, unul din creditorii
lui M.I. Raf intentează contra acestuia acţiune pentru a se constata că dânsul nu intră în prevederile legii
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reglementării datoriilor şi că creanţa de 100.000 de lei ce are contra acestui debitor este exceptată dela
prevederile legii.
În motivarea acţiunii în prealabil invoacă neconstituţionalitatea art. 33, art. 40, art. 45 şi art. 46 din
susmenţionata lege.
În fond arată, pe de o parte, că debitorul nu întruneşte condiţiunile legii, iar, pe de altă parte, că creanţa
ce are contra acestuia este exceptată dela dispoziţiunile legii pentru motivul că este comercială iar o parte din
această creanţă este contractată după data de 18 decemvrie 1931.
Această acţiune venind spre judecare în faţa Tribunalului Iaşi la termenul fixat în camera de consiliu
prin concluziunile puse creditorul nu susţine decât neconstituţionalitatea legii, iar debitorul M.I. Raf cere
suspendarea judecării cererii sale relativă la conversiune până se va pronunţa Înalta Curte de Casaţie,
Secţiuni‑Unite asupra acestei chestiuni.
Văzând motivele de neconstituţionalitate formulate:
Având în vedere că prin aceste motive se susţine că dispoziţiunile art. 33 relative la reducerea datoriilor
urbane, art. 40 privitor la obligaţiunea creditorilor, care nu acceptă de a face declaraţiuni de regulare a
datoriilor în conformitate cu dispoziţiunile din prima parte a legii, art. 45 care prevede recalcularea dobânzilor
şi art. 46 care autoriză Statul să exproprieze creanţele, sunt neconstituţionale prin aceea că violează dreptul
de proprietate garantat de art. 17 din Constituţie.
Considerând că prin art. 33 din Legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane se prevede că debitorii
urbani vor beneficia de o reducere de 20% calculată conform art. 32, restul fiind plătibilă în 10 ani în rate
semestriale egale, în care se va cuprinde şi o dobândă de 6% pe an.
Considerând că aceste dispoziţiuni nu sunt obligatorii pentru creditori, care – conform art. 40 următor
– au dreptul de a face declaraţiune că nu acceptă acest mod de lichidare, că întru cât, prin urmare, legea
lasă creditorului facultatea de a dispune de creanţa sa, de a consimţi la reducţiunea ei, dispoziţiunea sa este
constituţională. Considerând că prin art. 40 se prevede pentru creditorii care nu acceptă modul de lichidare
prevăzut în capitolele precedente oarecare restricţiuni privitoare, nu la însuşi fondul dreptului lor de creanţă,
ci la exerciţiul acestui drept; că dacă proprietatea de orice natură inclusiv proprietatea incorporală a creanţelor
este garantată prin art. 17 din Constituţie, această garanţie constituţională urmează a se înţelege şi interpreta
în sensul că legiuitorul ordinar nu poate modifica, reduce sau suprima însuşi fondul dreptului de proprietate
sau de creanţă; că însă în ce priveşte căile de realizare ale acestor drepturi, mijloacele sau modalitatea prin
care ele se pot exercita; aceste căi, mijloace sau modalităţi fiind pure creaţiuni ale legilor ordinare, pot fi
modificate în orice moment, prin asemenea legi, pe cale de măsuri generale şi obiective.
Că, pe calea acestor măsuri generale legiuitorul acordând, cum este cazul în speţă, debitorilor urbani
anume arătaţi de el, un moratoriu de 10 ani pentru plata datoriilor lor, prin aceasta nu se atinge fondul
dreptului de creanţă, ci se declară numai că regimul legal al procedurii de execuţiune nu va fi aplicabil înainte
de expirarea termenului fixat; că dar şi acest text de lege este constituţional.
Având în vedere că prin art. 45 – atacat de asemenea de recurenţi ca neconstituţional – prevede că debitorul
va putea să ceară recalcularea dobânzilor deja plătite sau încă datorate chiar dacă ar fi intervenit între timp o
hotărîre definitivă asupra lor şi în caz că s’ar constata că debitorul a plătit, drept dobânzi, comisioane de orice
fel sau orice alte accesorii, o sumă care întrece pe cea cuvenită pe baza calculării unei dobânzi simple, egale
cu maximum dobânzii legale, diferenţa va fi considerată ca fiind încasată în baza unei convenţiuni uzurare şi
se va imputa asupra datoriei.
Având în vedere că art. 17 din Constituţie, garantând dreptul de creanţă, n’a extins această garanţie şi în
ceea ce priveşte cuantumul dobânzilor stipulate, care, din cauza împrejurărilor economice şi sociale putând
deveni la un moment dat excesive pentru debitor, trebue lăsată legiuitorului ordinar putinţa de a interveni
edictând reducerea lor atunci când ordinea publică cere aceasta.
Că, în cazul dobânzilor constatate prin hotărîri judecătoreşti definitive, sau în cazul dobânzilor încasate,
soluţiunea trebue să rămână aceeaşi, întru cât hotărîrile în asemenea materie nu crează drepturi noi, ci ele
nu fac decât să constate şi să declare drepturile părţilor care rezultă din convenţiunile încheiate între ele,
iar faptul că dobânzile la o creanţă în curs au fost încasate, nu pot justifica reţinerea lor ca atare atunci când
legiuitorul le‑a considerat excesive pentru toţi.
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Că, astfel fiind, dispoziţiunile art. 45 din Legea pentru lichidarea datoriilor nu pot atinge niciun principiu
constituţional.
Având în vedere că în ce priveşte art. 46 care acordă Statului dreptul de a proceda la exproprierea creanţelor
supuse prevederilor cap. III din lege, acest articol nefiind aplicat în speţă, constituţionalitatea lui nu poate fi
pusă în discuţiune, această chestiune având a se discuta numai în cazul când Statul ar putea proceda în adevăr
la exproprierea creanţelor şi contradictor cu el, ceea ce n’a avut loc în cazul de faţă.
Că, aşa fiind, motivele de neconstituţionalitate nefiind întemeiate, urmează a se respinge.
Pentru aceste motive, Curtea respinge motivele de recurs.
*

26. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Codul silvic. Art. 45. Suprimarea dreptului de recurs.
Neconstituţionalitatea legii (art. 103 din Constituţie; art. 45 din Codul silvic)
Art. 103 din Constituţie proclamă dreptul de recurs în casare ca fiind de ordin constituţional iar această
dispoziţiune se interpretează în sensul că dreptul de recurs contra hotărîrilor organelor judecătoreşti
fiinţează din momentul punerii în aplicare a Constituţiei în orice materie, oricare ar fi, sub acest
raport, dispoziţiunile legilor ordinare, atât acelora anterioare, cât şi a legilor venite după promulgarea
Constituţiei şi acest drept urmează a fi exercitat acolo unde legea specială nu dispune altfel, potrivit
legii pentru Curtea de Casaţie şi Justiţie.
Astfel fiind, urmează că dispoziţiunile art. 45 alineat ultim din Codul silvic, prin care se ridică dreptul de
recurs, este neconstituţional.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 25 din 28 martie 1935
Preşedinţia dlui Dimitrie Volanschi, prim‑preşedinte
Ministerul Public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Ion Strelicescu, consilier
Redactor, dl Petre Popescu, prim‑magistrat asistent
Admis recursul făcut de I. Ghidro, în contra sentinţei Nr. 4.326 din 1934, a Tribunalului Ciuc.
CURTEA,
Având în vedere că prin sentinţa Nr. 4.326 din 1934 a Tribunalului Ciuc, a respins ca inadmisibil recursul
făcut de Ghidro U. Ion, contra unei încheieri a Judecătoriei Miercurea‑Ciucului, prin care s’a confirmat
hotărîrea adunării generale a Composesoratului Cârţa din 13 aprilie 1934.
Că, pentru a respinge ca inadmisibil recursul, tribunalul se întemeiază pe dispoziţiunile art. 45 alineat ultim
din Codul silvic, care arată că asemenea hotărîri ale judecătorului de ocol nu sunt supuse recursului.
Că faţă de această soluţiune, recurentul a introdus un recurs special de neconstituţionalitate a art. 45
alineat ultim din Codul silvic.
Văzând motivul de casare formulat.
Având în vedere că prin acest motiv, recurentul susţine că faţă de dispoziţiunea art. 103 din Constituţie
care declară recursul în casare de ordin constituţional, dispoziţiunea art. 45 alineat ultim din Codul silvic, deşi
anterioară, nu‑şi mai are din momentul punerii în aplicare a Constituţiei, nicio aplicare, în partea în care ea
suprimă dreptul de recurs.
Considerând că, în adevăr art. 103 din Constituţie proclamă dreptul de recurs în casare ca fiind de ordin
constituţional; că această dispoziţiune se interpretă în sensul că dreptul de recurs, contra hotărîrilor organelor
judecătoreşti fiinţează, din momentul punerii în aplicare a Constituţiei, în orice materie, ori care ar fi, sub
acest raport, dispoziţiunile legilor ordinare, atât a celor anterioare, cât şi a legilor venite după promulgarea
Constituţiei, acest drept urmând a fi exercitat, acolo unde legea specială nu dispune altfel, potrivit legii pentru
Curtea de Casaţie şi Justiţie.
Că astfel fiind, urmează că dispoziţiunea art. 45, al. ult. din codul silvic, prin care se ridică dreptul de recurs
este neconstituţională.
Pentru aceste motive, Curtea admite recursul.
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27. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea pentru statutul funcţionarilor publici. Art. 58.
Suspendarea funcţionarului în timpul acţiunii publice, fără plată de salariu. Constituţionalitatea
legii (art. 58 din Legea statutului funcţionarilor publici)
Art. 58 din Legea statutului funcţionarilor publici, astfel cum a fost interpretat prin Legea dela 22
martie 1933, când prevede suspendarea funcţionarului în timpul acţiunii publice fără plată de salariu,
nu contravine nici unui principiu constituţional, deoarece dreptul de salariu nu constitue un drept
câştigat, o creanţă contra Statului garantată ca atare de Constituţie, decât în măsura în care acest
drept reprezintă echivalentul unui serviciu prestat, iar atunci când funcţionarul este pus, prin efectul
unei măsuri legale în situaţiunea de a sista serviciul pe un interval de timp oarecare, legea îl poate priva
de salariu pe acest interval astfel cum s’a făcut prin art. 58 interpretat.
Astfel fiind, art. 58 din Legea statutului funcţionarilor publici cu interpretarea ce i s’a dat prin Legea din
22 martie 1933, este, sub raportul sistării salariului, constituţional.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 26 din 28 martie 1935
Preşedinţia dlui Dimitrie Volanschi, prim‑preşedinte
Ministerul Public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Eugen Petit, consilier
Redactor, dl Petre Popescu, prim‑magistrat asistent
Respins recursul făcut de Isac Ion, prin dl adv. Duca, în contra deciziei Nr. 164 din 1932
a Curţii de Apel Galaţi, Secţia I, în proces cu Ministerul de Interne, prin dl adv. M. Enăchescu
CURTEA,
Având în vedere că recurentul Isac Ion a cerut instanţelor de contencios administrativ să declare ilegal
refuzul Direcţiei Generale a Poliţiei de a i se plăti salariul pe timpul suspendării sale din funcţiunea de
arhivar în Chestura Poliţiei Municipiului Galaţi, suspendare intervenită pe baza art. 58 din Legea statutului
funcţionarilor publici.
Că acţiunea în contencios administrativ fiind respinsă de Curtea de Apel ca prematură, întru cât apelantul
se găsea în curs de judecată înaintea instanţelor penale, numitul a făcut recurs, pe care Curtea de Casaţie,
Secţia a III‑a, întemeindu‑se pe dispoziţiunile Legii interpretative din 22 martie 1933, l‑a respins şi, luând
act de declaraţiunea recursului că atacă ca neconstituţională această lege interpretativă, a trimis dosarul
Secţiunilor‑Unite, spre a judeca chestiunea neconstituţionalităţii.
Văzând motivul de neconstituţionalitate formulat:
Având în vedere că prin acest motiv recurentul susţine că Legea interpretativă din 22 martie 1933 îi răpeşte
un drept câştigat: „dreptul la salariu” şi violează astfel art. 17 din Constituţie, care garantează dreptul de
proprietate de orice natură şi creanţele contra Statului.
Considerând că prin art. 58 din Legea statutului funcţionarilor publici se prevede că suspendarea din
serviciu este obligatorie, când în contra unui funcţionar în serviciu s’a deschis acţiune publică pentru unul din
faptele pe care textul le menţionează.
Considerând că, întru cât acest text de lege nu prevede nimic cu privire la dreptul funcţionarului la salariul
pe timpul acestei suspendări obligatorii şi, întru cât, pe de altă parte, aceiaşi lege prevăzuse prin articolul
precedent 57 şi o suspendare facultativă în cursul judecării acţiunii pur disciplinare fără pierderea salariului,
s’a născut îndoiala dacă prin a contrario suspendarea obligatorie din art. 58 atrage pierderea salariului, sau
dacă, în tăcerea legii, dreptul la salariu subsistă cât timp calitatea de funcţionar public nu este retrasă.
Că, din această cauză ivindu‑se disensiuni şi contradicţii în interpretarea art. 58, legiuitorul prin articolul
unic al Legii din 22 martie 1933 a dat, pe temeiul dreptului recunoscut lui prin art. 36 din Constituţie,
suscitatului art. 58, interpretarea în sensul că suspendarea obligatorie din acest articol se face fără plata de
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salariu, spre deosebire de suspendarea prevăzută în art. 57, care este cu plata de salariu şi numai în caz de
achitare penală şi disciplinară, funcţionarul putând obţine o cotă parte, potrivit art. 20.
Considerând că, faţă de cele mai sus expuse, Legea din 22 martie 1933, având un necontestat caracter
interpretativ, ea se consideră ca făcând parte integrantă din textul interpretat, efectul ei suindu‑se până în
momentul punerii în aplicare a acestui text.
Că, prin urmare, nefiind vorba de o dispoziţiune nouă de lege modificatoare de drepturi, ci de o pură
interpretare legală cu efect retroactiv, pretenţiunea recurentului, aflat de altfel încă în curs de judecată penală,
că prin această dispoziţie interpretativă i s’ar fi răpit sau atins drepturile câştigate, garantate de Constituţie,
este neîntemeiată.
Considerând că art. 58 din Legea statutului funcţionarilor publici, astfel cum a fost interpretat prin Legea
din 22 martie 1933, prevăzând suspendarea funcţionarului în timpul judecării acţiunii publice, fără plată de
salariu, nu contravine nici unui principiu constituţional, deoarece dreptul de salariu nu constitue un drept
câştigat, o creanţă contra Statului, garantată ca atare de Constituţie, decât în măsura în care acest drept
reprezintă echivalentul unui serviciu prestat.
Că, atunci când funcţionarul este pus, prin efectul unei măsuri legale în situaţiunea de a sista serviciul pe
un interval de timp oarecare, legea îl poate priva de salariu pe acest interval, astfel cum a făcut prin art. 58
interpretat, spre deosebire de ceea ce a trebuit să prevadă în situaţiunea analoagă a art. 57, ca o derogaţiune
tocmai dela principiul de mai sus că salariul se datoreşte în măsura serviciului prestat.
Că, astfel fiind, art. 58 din Legea statutului funcţionarilor publici, cu interpretarea ce i s’a dat prin Legea din
22 martie 1933, este, sub raportul sistării salariului, constituţional.
Pentru aceste motive, Curtea respinge motivul de neconstituţionalitate şi, în consecinţă, respinge recursul.
*

28. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea pentru lichidarea datoriilor. Art. 43. Acordarea
moratoriului de 10 ani pentru plata datoriilor. Desfiinţarea măsurilor de urmărire şi asigurare. Nu
atinge dreptul de proprietate şi de creanţă garantate prin Constituţie. Constituţionalitatea legii
(art. 17 din Constituţie; art. 3, art. 6, art. 43 şi art. 48 din Legea pentru lichidarea datoriilor)
Prin art. 17 din Constituţie se garantează proprietatea de orice natură, precum şi creanţele asupra
Statului, iar această garanţie constituţională impune legiuitorului ordinar, de a nu modifica fondul
dreptului de creanţă, iar nu şi căile de realizarea lui, care sunt pure creaţiuni ale legii şi pot fi modificate
în orice moment pe cale de măsuri generale şi obiective.
Astfel fiind, când pe calea acestor măsuri generale, legiuitorul acordă prin art. 43 şi 48 alin. (1) din
Legea pentru lichidarea datoriilor, debitorilor agricoli şi urbani, anume definiţi de dânsul, un moratoriu
de 10 ani, pentru plata datoriilor lor, sau prevăzând că măsurile de urmărire şi asigurare, contra acestor
debitori, se desfiinţează la cererea lor, prin aceste dispoziţiuni nu se atinge fondul dreptului de creanţă,
şi deci textele suscitate sunt constituţionale.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 38 din 23 mai 1935
Preşedinţia dlui Dimitrie Volanschi, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Alex Macarovici, consilier
Redactor, dl Aurel Oprescu, magistrat‑asistent
Declarate constituţionale, dispoziţiunile art. 43 şi art. 48 alin. (1) din Legea pentru lichidarea
datoriilor din 7 aprilie 1934, în chestiunea ridicată de Ernest Zachman, în execuţia silită imobiliară
CURTEA,
Asupra chestiunii constituţionalităţii art. 43 şi art. 48 alin. (1) din Legea pentru lichidarea datoriilor agricole
şi urbane din 7 aprilie 1934, chestiune trimisă în judecata Secţiunilor‑Unite, prin jurnalul din 2 noemvrie
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1934 a Judecătoriei rurale Ciudei din judeţul Storojineţ, constatându‑se acordul părţilor pentru suspendarea
judecării procesului.
Având în vedere actele dela dosar din care se constată că la 8 august 1934, creditorul Ernest Zachman a
cerut Judecătoriei rurale Ciudei, în baza actului notarial Nr. 9.253 din 25 aprilie 1931, execuţia silită imobiliară,
contra debitorului său dr. Iosef Nestman, avocat din Ciudei, pentru suma de 287.988 de lei cu accesorii,
reprezentând 157.220 capital împrumutat între 4 mai şi 30 septemvrie 1931 şi dobânzi de 10%, la acest
capital şi dobânzile neachitate până la 30 iunie 1934; că, la 12 septemvrie 1934, acelaşi creditor mai cere
judecătoriei, în baza aceluiaşi act notarial şi contra aceluiaşi debitor, execuţia silită, pentru suma de 17.974 de
lei, rest din capitalul împrumutat la 31 decemvrie.
Ambele aceste cereri au fost admise de judecătorie prin încheierile din 17 august 1934 şi 15 septemvrie
1934.
Debitorul, cerând sistarea execuţiilor ordonate pe motiv că beneficiază de Legea pentru lichidarea datoriilor
din 7 aprilie 1934, judecătoria, la termenul de 2 noemvrie 1934, conexează aceste cereri şi întru cât creditorul
urmăritor a invocat neconstituţionalitatea legii şi a cerut suspendarea judecării procesului până la tranşarea
acestei chestiuni, cerere l‑a care debitorul a consimţit, s’a trimis dosarul Secţiunilor‑Unite ale acestei Înalte
Curţi.
Văzând motivul de neconstituţionalitate formulat:
Având în vedere că prin aceste motive se susţine că dispoziţiunile art. 43 din Legea pentru lichidarea
datoriilor violează art. 17 din Constituţie, care garantează proprietatea de orice natură inclusiv proprietatea
asupra creanţelor şi accesoriilor.
Se mai susţine de asemeni că drept o urmare a declarării de neconstituţionalitate a dispoziţiunilor art. 43
este declararea de neconstituţionale şi a dispoziţiunilor art. 48 alin. (1) din aceiaşi lege.
Considerând că art. 43 alin. (1) acordă tuturor debitorilor arătaţi în Cap. I şi II, pentru datoriile lor, declarate
conform art. 40, un termen de graţie de 10 ani, dela promulgarea legii, cu dobândă de 1% pe an, asupra
capitalului iniţial plătibilă la 15 decemvrie a fiecărui an, prima scadenţă fiind la 15 decemvrie 1934.
Că, deasemeni, art. 48 situat sub acelaşi Cap. III al legii, permite debitorului să ceară desfiinţarea măsurilor
de urmărire şi asigurare, de orice fel, înfiinţate pe baza creanţelor reglementate de acest capitol.
Având în vedere că acestea fiind testele ce se aplică creditorilor care nu primesc dispoziţiunile art. 3‑6
din lege, urmează a se vedea dacă ele contravin – după cum pretinde recurentul – art. 17 din Constituţie,
considerat atât în litera, cât şi în spiritul lui.
Considerând că, prin acest articol din Constituţie, proprietatea de orice natură, precum şi creanţele asupra
Statului sunt garantate.
Că, această garanţie Constituţională, impune legiuitorului ordinar a nu modifica fondul dreptului de
creanţă, iar nu şi căile de realizarea lui, care fiind pure creaţiuni ale legii, pot fi modificate în orice moment pe
cale de măsuri generale şi obiective.
Că, pe calea acestor măsuri generale, legiuitorul acordând cum este cazul în speţă – debitorilor agricoli
şi urbani, anume definiţi de dânsul – un moratoriu de 10 ani, pentru plata datoriilor lor, sau prevăzând că
măsurile de urmărire şi asigurare contra acestor debitori se desfiinţează la cererea lor – prin aceste dispoziţiuni
nu se atinge fondul dreptului de creanţă, ci se declară numai că regimul legal al căilor de execuţie nu va fi
aplicabil înainte de expirarea termenului fixat.
Că, astfel fiind, susţinerea că menţionatele texte din Legea pentru lichidarea datoriilor ar viola art. 17 din
Constituţie este neîntemeiată.
Pentru aceste motive, Curtea declară constituţionale dispoziţiile art. 43 şi art. 48 alin. (1) din Legea pentru
lichidarea datoriilor.
*
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29. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea pentru lichidarea datoriilor. Art. 51. Comisiune de
arbitraj. Caracter. Deciziuni pronunţate în ultimă instanţă. Interzicerea dreptului de recurs. Violarea
art. 103 din Constituţie. Neconstituţionalitatea legii (art. 103 din Constituţie; art. 50 şi art. 51 din
Legea pentru lichidarea datoriilor)
Potrivit art. 50 şi art. 51 din Legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane din 7 aprilie 1934,
Comisiunea de arbitraj, prevăzută de aceste texte are atribuţiunea de a hotărî în primă şi ultimă instanţă,
asupra capacităţii de plată a debitorilor, dând deciziuni în forma şi modul de procedare asemănătoare
hotărîrilor judecătoreşti propriu‑zise, al căror caracter şi efect îl au.
Deciziunile Comisiunilor intră în cadrul de aplicare a art. 103 alineat întâiu din Constituţie, astfel încât,
deşi art. 51 alin. (2) din Legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane, prevede că deciziile
Comisiei de arbitraj, se dau fără drept de recurs, totuşi din moment ce această Comisiune are atribuţiuni
jurisdicţionale, hotărînd în primă şi ultimă instanţă, urmează că conform art. 103 alineat ultim din
Constituţie, deciziunile sale sunt supuse recursului.
Astfel fiind, dispoziţiile art. 51 alin. (2) din Legea pentru lichidarea datoriilor sunt neconstituţionale.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 64 din 17 octomvrie 1935
Preşedinţia dlui Dimitrie Volanschi, prim‑preşedinte
Ministerul Public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Eugen Bănescu, consilier
Redactor, dl Aurel Oprescu, magistrat‑asistent
Admis recursul în neconstituţionalitate făcut de Jack Weinfeld, prin dl adv. Hera,
în contra deciziei Comisiunii de Arbitraj Câmpulung
CURTEA,
Asupra chestiunii constituţionalităţii art. 51 din Legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane din
7 aprilie 1934, chestiune ridicată în recursul făcut de Jack Weinfeld, contra deciziunii Comisiunii de arbitraj,
instituită, conform art. 50 din susmenţionata lege.
Având în vedere deciziunea atacată din care rezultă că Iuda Steiger, comerciant din Gura‑Humorului, a cerut
Tribunalului Câmpulung, convocarea creditorilor săi, spre a declara dacă acceptă să le plătească creanţele în
rate semestriale, în termen de 5 ani, cu o reducere de 70%, conform art. 50 din Legea pentru lichidarea
datoriilor.
Că, Tribunalul Câmpulung, admiţând în principiu cererea, a dispus convocarea creditorilor pentru ziua
de 3 septemvrie 1934, când, verificându‑se creanţele, s’a hotărît formarea unei comisiuni de arbitraj care să
hotărască asupra capacităţii de plată a reclamantului.
Că, prin încheierea Nr. 1.373 din 22 octomvrie 1934, Comisiunea de arbitraj a hotărît ca reclamantul să
plătească creditorilor săi o cotă de 45% asupra creanţelor, în termen de 5 ani.
În contra acestei încheieri, unul din creditori, anume, Dr. Jack Weinfeld a declarat recurs, invocând, printre
alte motive, şi neconstituţionalitatea art. 51 din Legea pentru lichidarea datoriilor.
Că, recursul, venind spre judecare, înaintea Înaltei Curţi, Secţia I, această instanţă a constatat că motivul
privitor la neconstituţionalitate, primează întru cât tranşează admisibilitatea recursului şi a dispus trimiterea
cauzei Secţiunilor‑Unite.
Văzând motivul de neconstituţionalitate formulat:
Având în vedere că prin acest motiv, recurentul susţine că prin interzicerea dreptului de recurs contra
încheierilor Comisiunii de arbitraj, se violează art. 103 din Constituţie, care proclamă recursul de ordin
constituţional.
Considerând că, după cum rezultă din art. 51 din Legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane,
Comisiunea de arbitraj, prevăzută de aceste texte are atribuţiunea de a hotărî în primă şi ultimă instanţă
asupra capacităţii de plată a comercianţilor, cu dreptul de a fixa cota şi termenul de plată a datoriilor, dând
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deciziuni în forma şi modul de procedură asemănătoare hotărîrilor judecătoreşti, propriu zise, al căror caracter
şi efect îl au.
Că această Comisiune, fiind o instanţă de jurisdicţiune, creată de legiuitor, dispoziţiunile sale intră în
cadrul de aplicaţiune al art. 103 alineat ultim din Constituţie, întru cât, după cum rezultă din desbaterile
parlamentare, ideia care a determinat această dispoziţiune constituţională, a fost acea de a opri ca prin legi
ordinare să se ridice dreptul de recurs, nu numai în afacerile deferite judecăţii instanţelor de drept comun,
pentru care ridicarea dreptului de recurs, nu se semnalase şi nu era, deci, de temut, ci mai ales pentru
afacerile date în judecata unor instanţe speciale, a căror hotărîri reclamau imperios admiterea controlului
puterii judecătoreşti.
Că, în acest spirit al art. 103 din Constituţie, legea organică a Înaltei Curţi din 20 decemvrie 1925, prin
art. 2, a prevăzut că vor fi pronunţate cu drept de recurs la Înalta Curte de Casaţie, în cazurile şi modul stabilit
de lege şi sentinţele jurisdicţiilor speciale.
Că, faţă de cele expuse, deşi Legea pentru lichidarea datoriilor, prin art. 51 alin. (2), prevede că deciziunile
Comisiunii de arbitraj se dau fără drept de recurs, totuşi, din moment ce rămâne stabilit că această Comisiune
are atribuţiuni jurisdicţionale, hotărând în primă şi ultimă instanţă, în conformitate cu art. 103 alineat ultim
din Constituţie, deciziunile sale sunt supuse recursului în casaţie.
Că, deci, susmenţionatul text de lege, fiind neconstituţional, urmează a fi declarat ca atare.
Pentru aceste motive Curtea admite recursul.
*

30. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Art. 470 din Codul penal din Ardeal. Delictul de mituire.
Pedepse pentru infracţiuni nepedepsite de Codul penal din Vechiul Regat. Constituţionalitate
În materie penală, până la 1 ianuarie 1937, data punerii în aplicare a noului Cod penal, sunt şi rămân în
vigoare în ce priveşte Transilvania, dispoziţiunile Codului din 29 mai 1878.
Prin acest din urmă cod, în delictul de mituire, prevăzut la art. 470, se pedepseşte atât mituitul, cât şi
mituitorul, spre deosebire de Codul penal din Vechiul Regat care nu pedepseşte decât pe mituit.
Nu se poate spune că această dispoziţiune e contrarie principiului egalităţii cetăţenilor înscris în
Constituţie, din moment ce ea se aplică tuturor persoanelor locuind în Transilvania şi supuse aceluiaşi
regim de lege penală.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 112 din 28 mai 1936
Preşedinţia dlui Dimitrie Volanschi, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl C.Viforeanu, procuror general
Redactor, dl Aurel Oprescu, magistrat‑asistent
Respins recursul făcut de Ludovic Mozes ş.a., pentru neconstituţionalitatea art. 470
din Codul penal din Ardeal
CURTEA,
Asupra chestiunii neconstituţionalităţii art. 470 din Codul penal ardelean, chestiune ridicată în recursul
făcut de L. Mozes şi W. Zodic. contra deciziunii Nr. P.II 771/934‑25, a Curţii de Apel din Braşov, Secţia a II‑a.
Văzând deciziunea supusă recursului din care se constată că prin sentinţa Nr. 108 din 15 februarie 1934,
Tribunalul Târnava‑Mare, condamnă pe Lud. Mozes, în baza art. 392, art. 403, combinat cu art. 96, art. 99,
art. 70, art. 71 şi art. 396 din Codul penal ardelean, la 6 luni închisoare corecţională, iar pe Wilhelm Zodic, în
baza art. 470 din Codul penal ardelean la 1 lună închisoare corecţională.
Că, în urma apelului făcut de condamnaţi, Curtea de Apel din Braşov, Secţia II‑a, prin deciziunea
Nr. P. II. 771/934‑25, a respins ca nefondat acest apel.
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Că, în contra acestei deciziuni, s’a făcut recurs de apărătoarea specială a acuzaţilor L. Mozes şi W. Zodic.,
personal.
Că, Înalta Curte de Casaţie, Secţia II‑a, prin deciziunea Nr. 376 din 5 februarie 1936, respinge ca inadmisibile
recursurile declarate de apărătorul special al acuzatului L. Mozes, al apărătorului special al acuzatului W. Zodic,
şi al acestui acuzat; respinge de asemeni motivele de casare cuprinse în recursul apărătoarei speciale a
acuzaţilor, declarate în faţa Curţii de Apel Braşov, la pronunţarea aceleeaşi deciziuni.
Că, întru cât în şedinţă acuzaţii au depus un motiv privitor la neconstituţionalitatea art. 470 din Codul
penal ardelean, Înalta Curte, Secţia a II‑a, a dispus trimiterea dosarului Secţiunilor‑Unite.
Văzând motivul de neconstituţionalitate, astfel formulat:
Inconstituţionalitatea dispoziţiunilor art. 470 din Codul penal ardelean, etc.
Văzând că prin acest motiv se susţine că în codul penal din Vechiul Regat faptul mituitorului nu se
pedepseşte şi că pedepsindu‑se în Ardeal, prin aceasta se creiază deosebiri între cetăţenii aceleaşi ţări,
violându‑se dispoziţiunile art. 1, art. 5, art. 8 şi art. 10 din Constituţie.
Având în vedere dispoziţiunile art. 137 din Constituţie care prevăd: „se vor revizui toate codicile şi legile
existente în diferitele părţi ale Statului Român, spre a se pune în armonie cu Constituţiunea de faţă şi asigurarea
unităţii legislativă. Până atunci ele rămân în vigoare”.
Considerând că legiuitorul constituant preocupat, de ideia armonizării diferitelor legi în vigoare în ţară, cu
noua Constituţie, şi de aceea a unificării legislaţiei pentru întreg teritoriul României, a dispus, prin alin. (1) al
art. 137, ca să se revizuiască toate codicile şi legile existente în diferitele părţi ale Statului, iar prin alineatul
următor a căutat să evite eventualitatea ca, până la desăvârşirea operei de armonizare şi unificare unele
regiuni din ţară să rămână lipsite de regim legal; de aceea a dispus ca, până la alcătuirea de către Parlamentul
ţării reîntregite a unor dispoziţiuni menite a crea o nouă stare în locul celei precedente, cu putere de lege pe
întreg teritoriul României, cele existente în diferite părţi ale ţării să rămână mai departe în vigoare
Că în materie penală, până la 1 ianuarie 1937, data punerii în aplicare a noului Cod penal unificat Regele
Carol al II‑lea, sunt şi rămân în vigoare, în ce priveşte Transilvania, dispoziţiunile Codului din 29 mai 1878
(legea V).
Că, prin acest din urmă cod, delictul de mituire, prevăzut de art. 470, se pedepseşte nu numai mituitul,
dar şi pe mituitor, spre deosebire de Codul penal din 30 octomvrie 1864, în vigoare în Vechiul Regat, care nu
pedepseşte decât pe mituit.
Că, însă, această dispoziţiune din legea penală ardeleană, nu contravine principiului egalităţii cetăţenilor
înscris în Constituţia, dela 1923, întru cât ea se aplică fără deosebire tuturor persoanelor locuind în Transilvania,
sub regim legal menţinut, după cum s’a arătat, prin însăşi prevederile Constituţiunii.
Că, dealtfel, dacă această dispoziţiune ar contraveni vreunui principiu constituţional, ea s’ar găsi abrogată
prin alineat final al art. 137 din Constituţie care prevede că sunt desfiinţate toate acele dispoziţiuni din legi
contrarii celor înscrise în prezenta Constituţie.
Că, într’un asemenea caz însă, aplicarea de către instanţa de fond a dispoziţiunilor art. 470 din Codul
penal ardelean şi faţă de mituitor, prin pedepsirea acestuia, ar fi putut prilejui părţii interesate nu un recurs
pentru neconstituţionalitate, ci un motiv de recurs ordinar, prin care s’ar fi plâns de aplicarea în cauză a unei
dispoziţiuni abrogate.
Că, astfel fiind, motivul de neconstituţionalitate fiind neîntemeiat, recursul urmează a se respinge.
Pentru aceste motive. Curtea respinge recursul.
*
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31. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Art. 30 din Legea pentru lichidarea datoriilor din 7
aprilie 1934. Convenţie diplomatică. Caracter. Străini. Dreptul lor de a beneficia de avantagiile
legii ridicat prin zisul text. Constituţionalitatea acestor dispoziţiuni (art. 8 şi art. 9 din Constituţie)
Articolele 8 şi 9 din Constituţie trebuesc interpretate în sensul că legiuitorul ordinar nu poate lipsi pe
străini de protecţiunea pe care a recunoaşte persoanelor şi averilor în genere, dar el poate totuşi să
acorde numai cetăţenilor români în mod egal pentru toţi — unele drepturi sau favoruri speciale, pe care
din consideraţiuni de interes general le refuză străinilor.
Aşa fiind, legiuitorul din 7 aprilie 1934 a putut acorda numai cetăţenilor români beneficiul legii de
lichidare a datoriilor, iar dacă între această lege şi o convenţie încheiată cu un Stat străin, convenţie care
aprobată de Parlament este tot o lege, se poate ivi un conflict, acesta rămâne să fie vidat de instanţele
judecătoreşti ordinare, iar nu de către Secţiunile‑Unite ale Curţii de Casaţie, o convenţie diplomatică
nefiind o lege cu caracter constituţional.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 291 din 10 decemvrie 1936
Preşedinţia dlui D.G. Lupu, preşedinte
Ministerul public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Redactor, dl Aurel Opreau, magistrat‑asistent
Respins recursul în neconstituţionalitate tăcut de Gherasim Polatos în proces cu I.G. Durma,
în contra ordonanţele de adjudecare Nr. 13.809 din 1932 ş.a., ale Tribunalului Covurlui
CURTEA,
Asupra chestiunii neconstituţionalităţii art. 30 din Legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane din
7 aprilie 1934, chestiune trimisă în judecata Secţiunilor‑Unite prin deciziunea Nr. 1 bis din 1935 a Înaltei Curţi
de Casaţie, Secţia a II‑a.
Având în vedere actele dela dosar din care se constată că Gherasim, Paraschiva, Maria, Dionisie, Spiridula,
Chiracula, Emilia şi Ecaterina Polatos, aceasta din urmă personal şi ea tutoare a minorului Nicolae Polatos,
fiind cu toţii debitori şi neplătind la termen datoriile lor, au fost urmăriţi de creditori adjudecându‑se definitiv
imobilele respective de către Tribunalul Covurlui prin ordonanţele Nr. 13.809 din 1932; 13.914 din 1932;
13.915 din 1932; 13.916 din 1932; 13.917 din 1932 şi 13.808 din 1932.
Că, în contra acestei ordonanţe, debitorii, declarând recurs, au formulat, ulterior, în conformitate cu
dispoziţiunile art. 68 din Legea pentru lichidarea datoriilor din 7 aprilie 1934, câte un motiv special de casare
în baza cărora au cerut desfiinţarea susarătatelor ordonanţe.
Că, prin deciziunea Nr. 1 bis din 1935, Curtea de Casaţie, Secţia a II‑a, constată că recurenţii fiind cetăţeni
greci nu întrunesc condiţiunile prevăzute de art. 30 din Legea pentru lichidarea datoriilor şi, ca atare, ei nu
sunt în drept să invoce beneficiul art. 68 din această lege.
Cum însă prin concluziunile orale recurenţii au cerut, pentru cazul când se va decide că dispoziţiunile legii
nu le sunt aplicabile, să ia act că atacă dispoziţiunile art. 30 ca neconstituţionale, depunând şi câte un recurs
special privitor la fiecare ordonanţă de adjudecare atacată, Secţiunea a II‑a a acestei Curţi a găsit că, faţă de
excepţiunea de neconstituţionalitate invocată, cursul judecării cauzei urmează a se suspenda, iar dosarul a se
trimite Secţiunilor‑Unite.
Asupra motivelor de neconstituţionalitate:
Având în vedere că prin aceste motive se susţine că dispoziţiunile art. 30 din Legea pentru lichidarea
datoriilor sunt neconstituţionale faţă cu art. 9 şi art. 88 din Constituţie şi faţă cu art. 1 şi urm. din convenţiunea
dintre România şi Grecia, publicată în Monitorul Oficial Nr. 89 din 1932.
Considerând că art. 30 din susmenţionata lege prevede că sunt consideraţi debitori urbani în scopul de a
beneficia de reducerea datoriilor lor, debitorii cetăţeni români, dacă îndeplinesc condiţiunile enumerate în
text.
Considerând că dacă Constituţiunea, prin art. 9 prevede că toţi străinii aflători pe pământul României
se bucură de protecţiunea dată de legi persoanelor şi averilor în genere – aceeaşi Constituţie, prin art. 8,
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proclamă principiul că egalitatea înaintea legii este asigurată fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de
religie, numai în ce priveşte pe Români.
Că aceste dispoziţiuni din pactul fundamental trebuesc interpretate în sensul că legiuitorul ordinar nu
poate lipsi pe străini de protecţiunea pe care o recunoaşte persoanelor şi averilor în genere, dar el poate
totuşi să acorde cetăţenilor români în mod egal pentru toţi – unele drepturi sau favoruri speciale, pe care, din
consideraţiuni de interes general, le refuză străinilor.
Că, în ce priveşte pe cetăţenii greci, există într’adevăr o convenţiune încheiată între Grecia şi România,
ratificată prin Legea Nr. 83 din 14 aprilie 1932, convenţiune care prin art. 1 prevede că resortisanţii fiecăreia
dintre înaltele părţi contractante se vor bucura pe teritoriul celeilalte în ce priveşte persoana şi bunurile lor,
de aceleaşi drepturi, privilegii şi favoruri ca şi naţionalii.
Că, făcând abstracţie de limitele şi sensul ce s’ar putea da acestei dispoziţiuni, trebue mai întâi a se reţine
că o asemenea convenţiune încheiată între State nu are altă valoare decât aceea a unei legi ordinare.
Că, într’adevăr, art. 88 alineat ultim din Constituţie care dă dreptul Şefului Statului de a încheia cu Statele
străine convenţiunile necesare pentru comerţ, navigaţiune şi alte asemenea, nu atribue acestor convenţiuni
vreun caracter constituţional, ci prevede numai că pentru a avea autoritate îndatoritoare, ele trebue a fi
supuse puterii legislative şi aprobate de dânsa.
Că, deci cercetarea contradicţiunii ce ar exista între Legea pentru lichidarea datoriilor şi Convenţiunea cu
Grecia, reducându‑se la cercetarea contradicţiunii între două legi – nu are nicio utilitate pentru soluţionarea
chestiunii neconstituţionalităţii din speţă, a cărei tranşare se face exclusiv prin compararea legii încriminată
cu principiile cuprinse în Constituţie.
Că, aceste principii, după cum s’a arătat mai sus, nu se găsesc contrazise prin art. 30 din Legea pentru
lichidarea datoriilor, şi, prin consecinţă, recursul de faţă fiind neîntemeiat, urmează a se respinge.
Că, întru cât recurenţii au mai invocat înaintea Secţiunii II‑a şi alte motive de recurs, dosarul urmează a fi
restituit numitei secţiuni pentru soluţionarea acestor motive.
Pentru aceste motive, Curtea respinge motivele de neconstituţionalitate.
Dispune restituirea dosarului Secţiunii II‑a a acestei Înalte Curţi pentru judecarea celorlalte motive de
recurs.
*

32. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea din 26 aprilie 1932, privitoare la Palatul Cercului
Industrial şi Comercial din Bucureşti. Art. 1 şi art. 3. Litigiu iminent. Tranşarea lui prin zisa lege.
Neconstituţionalitate (art. 33 şi art. 40 din Constituţie; art. 1 şi art. 3 din Legea din 26 aprilie 1932)
Se violează principiul separaţiunii puterilor, consacrat prin art. 33 şi art. 40 din Constituţie, oridecâteori
puterea legiuitoare elaborează o lege prin care tranşează un anume litigiu pendinte sau care e pe cale
de a se naşte, astfel cum în speţă a făcut legea din 26 aprilie 4932, care, ca atare, e neconstituţională.
Secţiuni‑Unite –Deciziunea Nr. 73 din 14 ianuarie 1937
Preşedinţia dlui Dimitrie Lupu, preşedinte
Ministerul Public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Titu Magheru, consilier
Redactor, dl Aurel Oprescu, magistrat‑asistent
Admis recursul în neconstituţionalitate, făcut de Primăria Bucureşti, Sectorul III Albastru, prin dl
adv. I. Dumitrescu, în contra deciziei Nr. 319 din 1933 a Curţii de Apel Bucureşti,
Secţia I, în proces cu Cercul Comercial şi Industrial, prin dl adv. Marinescu Bolintin
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CURTEA,
Asupra incidentului ridicat de intimat cu privire la lipsa de interes a recursului pentru neconstituţionalitatea
de faţă.
Având în vedere că pentru a respinge motivul II de recurs, Înalta Curte, Secţia I, prin decizia Nr. 677 din
1935, dată în speţă, se întemeiază pe dispoziţiunile legii din 26 aprilie 1932, intitulată: „Legea privitoare la
Palatul Cercului Comercial şi Industrial din Bucureşti”.
Că de aci rezultă evident interesul recurentei de a stărui în judecarea recursului pentru neconstituţionalitate,
întru cât în cazul admiterii unui asemenea recurs, legea devenind inaplicabilă în cauză, ea nu ar mai putea
constitui un temeiu de drept pe care să se sprijine deciziunile instanţelor judecătoreşti în rezolvarea procesului.
Că astfel fiind, incidentul este neîntemeiat şi se respinge.
În fond.
Asupra chestiunii constituţionalităţii art. 1 şi art. 3 din Legea dela 26 aprilie 1932.
Având în vedere deciziunea supusă recursului, din care se constată că Primăria Municipiului Bucureşti,
Sectorul III Albastru, a chemat în judecată înaintea Tribunalului Ilfov, Secţia III‑a C. C., pe Cercul Central
Comercial şi Industrial din Bucureşti, pentru a se constata nulitatea actului de donaţie, autentificat de
Tribunalul Ilfov, Secţia de notariat, sub Nr. 17.451 din 1912, revocarea acestei donaţiuni pentru neîndeplinirea
obligaţiunii prevăzută în act şi să se constate nulitatea contractului de vânzare autentificat la Tribunalul Ilfov,
sub Nr. 21.297 din 1913.
Că această acţiune a fost respinsă de tribunal prin sentinţa Nr. 85 din 1933, iar apelul declarat de primărie
contra acestei sentinţe a fost de asemeni respins ca nefondat de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I, prin
decizia Nr. 319 din 1933.
Că, în darea soluţiunii instanţele de fond s’au întemeiat pe dispoziţiunile legii din 28 aprilie 1932, intitulată:
„Legea privitoare la Palatul Cercului Comercial şi Industrial din Bucureşti”, precum şi pe textele de lege relative
la materia prescripţiei acţiunii.
Că împotriva deciziei Curţii de Apel, primăria a declarat recurs, invocând următoarele motive:
I. a) Violarea şi greşita interpretare a art. 948 şi art. 950 din Codul civil, combinat cu art. 219, respectiv
art. 70‑82 din Legea contabilităţii publice din 1903.
b) Violarea şi greşita interpretare a art. 948 şi art. 950 din Codul civil, combinat cu art. 86‑90 din Legea de
organizare a comunelor urbane.
c) Violarea şi greşita interpretare a art. 1.845 şi art. 1.900 din Codul civil.
II. Omisiune esenţială, eroare grosieră de fapt. Nemotivare.
III. Neconstituţionalitatea art. 1 şi art. 3 din Legea dela 26 aprilie 1932, privitoare la Palatul Cercului
Comercial şi Industrial din Bucureşti.
Că Înalta Curte de Casaţie, Secţia I, prin deciziunea Nr. 677 din 1935, a respins motivele I şi II, iar în ce
priveşte chestiunea neconstituţionalităţii legii susmenţionate, a trimis dosarul Secţiunilor‑unite.
Văzând motivul de neconstituţionalitate astfel formulat:
„Neconstituţionalitatea art. 1 şi art. 3 din Legea din 26 aprilie 1932, publicată în Monitorul Oficial Nr. 98 din
1932, prin aceea că loveşte în dreptul de proprietate şi dreptul câştigat, consfinţit prin art. 17 din Constituţie
şi în principiile degajate din art. 8 şi art. 10 din Constituţie.
În cazul când onorata Înalta Curte va decide că problema cum a operat pactul comisoriu, nu importă
pentru chestiunea de a şti dacă art. 1 din Legea din 26 aprilie 1932 este constituţional sau ar aprecia în orice
mod prin admiterea sau respingerea motivului II de recurs, că urmează să se tranşeze constituţionalitatea
art. 1 din lege, desvoltăm motivul de neconstituţionalitate, precum urmează:
Prin actul de donaţie, autentificat de Tribunalul Ilfov, Secţia de notariat, la Nr. 17.451 din 9 octomvrie
1912 şi transcris de acelaşi Tribunal, sub Nr. 10.678 din 1912, Primăria Bucureşti donează Cercului Central
Comercial şi Industrial, un teren în Bucureşti, cu obligaţia de a începe construcţia în termen de 3 ani, dela data
autentificării actului.
Intimatul‑donator nu a început nici până astăzi construcţia.
Sancţiunea reluării înapoi a terenului donat, decurgerea fără judecată sau altă formă, numai prin investirea
actului cu formula executorie.
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Primăria prin exces de zel a chemat în judecată pe donator spre a se constata că pactul comisoriu a operat
şi că terenul a reintrat de plin drept în patrimoniul său.
Înţelegem să atacăm dispoziţiile art. 1 din Legea din 28 aprilie 1932, ca neconstituţionale prin aceea că
desfiinţează efectele unui contract intervenit între părţi adăogându‑i alte condiţii şi termene pe care părţile
contractante nu au înţeles să le stipuleze. Imixtiunea puterii legislative în această materie este de natură
a leza dreptul de proprietate ca rezultat al unui contract liber ale căror efecte nu puteau fi înlăturate sau
prerogate prin voinţa puterii legiuitoare.
Legea din 26 aprilie 1932, acordând un termen de 3 ani, cu începere dela data promulgării legii, în mod
deturnat ne‑a răpit terenul din patrimoniul nostru, deoarece pactul comisoriu operase, terenul în chestiune
fiind intrat în patrimoniul nostru cu titlul definitiv, actul de donaţie fiind rezolvat fără «judecată sau altă
formă».
Nu mai pe calea exproprierii, Statul Român putea să ne mai răpească acest drept.
Din al treilea punct de vedere legea este neconstituţională prin aceea că are un vădit caracter personal,
fiind făcută numai cu scopul de a favoriza pe una din părţi – donatara în dauna celeilalte părţi donatoare.
Acest sistem de legiferare este cu totul contra spiritului Constituţiunii, deoarece el desfiinţează egalitatea
înaintea legii preconizată de art. 8 din Constituţie, tinzând la stabilirea unui privilegiu de legiferare, prohibit
de art. 10 din Constituţie”.
Considerând că art. 1 şi art. 3 din Legea privitoare la Palatul Cercului Comercial şi Industrial din Bucureşti,
din 26 aprilie 1932, cuprind următoarele dispoziţiuni:
Art. 1. Pentru executarea Palatului Cercului Comercial şi Industrial prevăzut în actul de donaţie, autentificat
la Nr. 17.451 din 1912 şi transcris la Nr. 10.678 din 1912 şi în actul de vânzare, autentificat la Nr. 21.297 din
1913 de Tribunalul Ilfov, Secţia de notari, se acordă un termen de 3 ani dela promulgarea acestei legi, în care
timp toate lucrările de construcţie vor trebui să fie terminate.
Art. 3. În caz când în acest timp Cercul nu se conformează clauzei dela art. 1, terenul trece în proprietatea
Municipiului Bucureşti.
Că acesta fiind cuprinsul dispoziţiunilor de lege, a căror constituţionalitate se contestă, urmează a se
cerceta dacă printr’însele, legiuitorul a rămas în limitele fixate de Constituţie pentru puterea legiuitoare sau
a depăşit aceste limite, amestecându‑se în domeniul vreuneia din celelalte puteri de Stat.
Considerând că art. 33 din Constituţie prevede că toate puterile Statului emană dela naţiune, care nu le
poate exercita decât numai prin delegaţiune şi după principiile şi regulele aşezate în Constituţiunea de faţă,
iar art. 40 din aceeaşi Constituţie prevede că puterea judecătorească se exercită de către organele ei.
Că legiuitorul constituant, adoptând principiul separaţiunii puterilor, a încredinţat atributele suveranităţii
la titulari deosebiţi, dând puterii judecătoreşti dreptul de a judeca conflictele ce eventual pot să se ivească cu
ocaziunea şi în timpul aplicării legilor.
Că un amestec al unei puteri în atributele celelalte nu este îngăduit de legea noastră fundamentală în afară
de colaborarea între aceste puteri, anume arătată şi admisă de Constituţie pentru asigurarea bunului mers al
Statului.
Că puterea judecătorească având în sarcina sa dreptul de a judeca procesele – există imixtiune a puterii
legiuitoare în exercitarea atributelor puterii judecătoreşti, ori de câte ori puterea legiuitoare elaborează o
lege prin care tranşează un anumit litigiu, pendinte în faţa instanţelor judecătoreşti, sau care în mod necesar
urmează a se naşte între anumite părţi, cu privire la unele raporturi existente între dânşii.
Având în vedere că, prin dispoziţiunile art. 1 şi art. 3, Legea din 26 aprilie 1932 tranşează litigiul ce devenise
iminent între Primăria Municipiului Bucureşti şi Cercul Comercial, litigiu care de altfel numai în 20 de zile dela
promulgarea legii s’a şi intentat de către primărie prin acţiunea înregistrată de Tribunalul Ilfov, sub Nr. 22.464
din 16 mai 1932, prin care se cere anularea actelor de vânzare şi donaţiune, intervenite între susnumitele
părţi.
Că această tranşare a litigiului se face prin aceia că legiuitorul din 26 aprilie 1932, acordând părţii în culpă
putinţa de a‑şi îndeplini obligaţiunea, a cărei neexecutare constituia, conform dr. comun, singura cauză de
anulare a contractului, a suprimat prin aceasta însăşi temeiul acţiunii, hotărându‑i de mai înainte soarta în
faţa instanţelor judecătoreşti.
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Că singure aceste instanţe judecătoreşti au potrivit Constituţiunii, atribuţiunea de a hotărî asupra
temeiniciei sau netemeiniciei/acţiunilor în judecată, de a constata îndeplinirea sau neîndeplinirea clauzelor
unui contract intervenit între părţi, precum şi dreptul de a acorda termene de executare atunci când legea sau
convenţiunea părţilor ar permite.
Că Legea din 26 aprilie 1932 – prin art. 1 şi art. 3 – însuşindu‑şi atribuţiuni rezervate instanţelor judecătoreşti,
prin aceasta violează art. 40 din Constituţie care prevede că puterea judecătorească se exercită de organele
ei.
Că, prin consecinţă, dispoziţiunile examinate fiind contrare Constituţiunii, urmează a fi declarate ca atare.
Pentru aceste motive, Curtea admite recursul.
*

33. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea contenciosului administrativ. Art. 3. Act de
comandament cu caracter militar. Definiţie. Actele autorităţii militare. Concordanţă între art. 78
din Constituţie şi art. 3 alin. (3) suscitat. Constituţionalitate (art. 31 din Legea contenciosului
administrativ, art. 107 din Constituţia din 1923 şi art. 78 din Constituţia din 1938)
Prin „acte de comandament cu caracter militar”, în sensul art. 78 din Constituţie, se înţeleg actele
autorităţilor militare exercitate, contra militarilor şi referitoare la activitatea şi disciplina militară.
Art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ, declarând inatacabile pe cale judecătorească
„actele autorităţii militare”, nu a putut înţelege prin aceste cuvinte decât actele de comandament cu
caracter militar de care vorbeşte art. 78 din Constituţie, iar dacă adaugă că în aceste acte nu se cuprind
şi acelea referitoare la virarea cuantumului pensiunii militarilor puşi în retragere, pe care le supune
controlului justiţiei, e pentru că aceste din urmă acte sunt acte de pură gestiune administrativă, iar nu
de comandament, controlul lor judecătoresc neatingând intru nimic autoritatea şi disciplina militară.
Astfel fiind, citatul articol din Legea contenciosului administrativ nu contravine niciunui text din
Constituţie.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 32 din 9 iunie 1938
Preşedinţia dlui Andrei Bădulescu, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl C.Al. Viforeanu, procuror general
Redactor, dl Petre Popescu, magistrat‑asistent
Respins recursul făcut de căpitan Constantinescu, pentru a se declara
neconstituţional art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ,
în proces cu Ministerul Apărării Naţionale, prin dl adv. Anghel Dumitrescu
CURTEA,
Având în vedere că recurentul atacând cu acţiune în contencios administrativ decretul regal prin care a fost
şters din controalele armatei pe baza unei deciziuni a Consiliului de reformă, acţiunea sa a fost respinsă ca
inadmisibilă de către instanţele de contencios administrativ, pe temeiul art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului
administrativ, care prevede că „actele autorităţii militare nu vor putea fi atacate, decât în privinţa decretelor
de punere la retragere şi numai pentru cuantumul pensiunii”.
Având în vedere că, prin motivul de neconstituţionalitate dedus în judecata Secţiunilor‑Unite ale acestei
Înalte Curţi, recurentul susţine că art. 3 al. (3) mai suscitat este contrar dispoziţiunilor art.107 din vechea
Constituţie, corespunzător art. 78 din Constituţia actuală, întru cât, prin aceste texte constituţionale, nu se
face – pretinde d‑sa – nici o distincţiune între actele administrative ale autorităţilor militare şi acelea ale
autorităţilor civile sub raportul dreptului particularilor de a se plânge contra ilegalităţii acestor acte.
Considerând că, atât art. 107 din vechea Constituţie, cât şi art. 78 din Constituţia actuală, dând în căderea
puterii judecătoreşti cercetarea legalităţii actelor administrative de autoritate, exceptează dela controlul
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justiţiei actele de comandament cu caracter militar, adică actele autorităţilor militare exercitate contra
militarilor şi referitoare la activitatea şi disciplina militară.
Că aceeaşi excepţiune a fost prevăzută şi de legiuitorul ordinar, prin art. 3 alin. (3) mai suscitat, în care
se arată expres că „actele autorităţii militare nu pot fi atacate pe cale judecătorească”, înţelegându‑se prin
aceste cuvinte actele de comandament cu caracter militar în sensul art. 78 din Constituţie, astfel cum s’a
interpretat mai sus.
Că, dacă legea contenciosului administrativ adaugă că în această excepţiune nu intră şi actele referitoare
la fixarea cuantumului pensiunii militarilor puşi la retragere, o face pentru a arăta că aceste acte nu pot fi
socotite ca acte de comandament, ci de pură gestiune administrativă, al căror control nu atinge întru nimic
autoritatea şi disciplina militară.
Că, prin urmare, dispoziţiunile art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ, fiind în concordanţă
cu textul art. 78 din Constituţie, recursul de faţă, prin care se cere declararea neconstituţionalităţii citatului
articol, este nefondat şi urmează a se respinge ca atare.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

34. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Legea administrativă dela 1936. Art. 19. Candidaţii
la alegeri care nu au întrunit 10% din totalul voturilor exprimate. Urmărirea lor pentru plata
cheltuielilor hârtiei şi tipărirea buletinului de vot. Constituţionalitate
Art. 19 al. (2) din Legea administrativă din 1936 prevede că administraţiunile sunt autorizate a urmări,
pe temeiul deciziunii date de magistratul care a prezidat un birou electoral, pe candidaţii care nu au
întrunit 10% din totalul voturilor exprimate pentru jumătate din sumele cheltuite cu hârtia şi tipărirea
buletinelor de vot.
Acest text de lege este constituţional şi el nu aduce nici o atingere libertăţii cetăţenilor de a candida,
el având, numai de scop de a înlătura candidaturile cu totul neserioase, pentru care se fac cheltuieli
inutile.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 65 din 26 ianuarie 1939
Preşedinţia dlui Andrei Rădulescu, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl C.Al. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl D. Tomida, consilier
Redactor, dl P. Popescu, prim magistrat‑asistent
Respins recursul în neconstituţionalitate făcut de Romulus Ancuşa
CURTEA,
Asupra, cererii de a se declara ca neconstituţional art. 19 alin. (2) din Legea administrativă.
Având în vedere că acest text prevede că administraţiunile locale sunt autorizate a urmări, pe temeiul
deciziunii date de magistratul care a prezidat un birou electoral, pe candidaţii care n’au întrunit 10% din
totalul voturilor exprimate, pentru jumătate din sumele cheltuite cu hârtia şi tipărirea buletinelor de vot.
Având în vedere că recurenţii găsindu‑se în această situaţiune cu ocaziunea alegerilor complimentare
judeţene ale judeţului Severin, au fost daţi în debit la Administraţia financiară, prin decizia preşedintelui
Biroului electoral respectiv, pentru plata sumei de 49.000 de lei, reprezentând jumătate din cheltuielile făcute
cu tipărirea buletinelor de vot.
Că recursul contra deciziunii de mai sus fiind respins de Tribunalul Lugoj prin sentinţa Nr. 1.793 din 1937 şi
întru cât recurenţii au invocat şi motivul de neconstituţionalitate a art. 19 alin. (2) citat, dosarul a fost înaintat
acestei Înalte Curţi, potrivit art. 29 din legea sa organică.
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Având în vedere că, prin motivul de neconstituţionalitate, recurenţii susţin că dispoziţiunile art. 19 alin. (2)
din Legea administrativă din 1936, aduc atingere libertăţii de a candida, prevăzând sancţiuni pentru candidaţii
care nu întrunesc o anumită cotă a voturilor exprimate; că, în al doilea rând, susţin recurenţii, articolul citat
violează dispoziţiunile art. 111 din Constituţie, prin aceea că înfiinţează venituri în folosul administraţiei locale
prin impuneri de contribuţiuni, fără învoirea consiliilor judeţene sau comunale şi fără a determina o limită,
obligaţiune impusă de Constituţie legiuitorului ordinar.
Considerând că prin dispoziţiunea art. 19 alin. (2) din Legea administraţiunii locale din 1936, legiuitorul n’a
urmărit alt scop decât acela de a înlătura, pe cât cu putinţă, candidaturile lipsite de seriozitate, pentru care
administraţiunile locale fac cheltuieli inutile cu hârtia şi tipărirea buletinelor de vot.
Că, prin aceasta, nu se răpeşte libertatea de a candida, orice cetăţean îndrituit fiind liber să candideze,
cu condiţiunea de a se supune prevederilor legale în cazul când ar obţine mai puţin de 10% din voturile
exprimate; că obligaţiunea la care e impus prin lege de a plăti jumătate din cheltuielile făcute cu buletinele
sale de vot nu implică nici ideia vreunei sancţiuni şi nici aceea a impunerii la contribuţiuni în sensul art. 111
din Constituţie, ci are, pur şi simplu, caracterul unei acoperiri parţiale a cheltuielilor făcute de Administraţie şi
necesitate de tipărirea şi costul hârtiei imprimatelor de care candidatul vizat a avut nevoie pentru candidatura
sa.
Că, astfel fiind, dispoziţiunile art. 19 alin. (2) din Legea administrativă nu contrazic nici un principiu sau text
constituţional şi, deci, recursul de faţă fiind neîntemeiat, urmează a se respinge.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

35. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Decret Regal. Lege care autoriză guvernul a crea infrac‑
ţiuni şi pedepse pe această cale. Delegaţie dată de reprezentanţa naţională puterii executive. Dis‑
poziţiunile decretului sunt obligatorii ca şi legea. Ele sunt constituţionale
Corpurile legiuitoare pot autoriza guvernul ca pe cale de decret regal să stabilească anumite
contravenţiuni şi pedepsele lor, fără să violeze principiul constituţional după care infracţiunile nu pot
fi create decât prin texte exprese de lege, deoarece în asemenea cazuri este vorba de o delegaţiune
dată de puterea legiuitoare celei legislative şi care a trebuit recunoscută ca valabilă în vederea ocrotirii
anumitor interese generale ce s’ar compromite dacă s’ar aştepta deschiderea Parlamentului.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 69 din 9 februarie 1939
Preşedinţia dlui Andrei Bădulescu, prim‑preşedinte
Ministerul Public, prin dl C. Al. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl St. Bonea, consilier
Redactor, dl Filip Mihăilescu, magistrat‑asistent
Respins recursul în neconstituţionalitate făcut de Solomon Unterman
CURTEA,
Asupra neconstituţionalităţii Înaltului Decret Regal Nr. 1.304 din 28 mai 1936, chestiune trimisă în
cercetarea Secţiunilor‑Unite prin decizia penală Nr. 50 din 1938 a Curţii de Apel Iaşi, Secţia I.
Având în vedere deciziunea curţii de fond din care rezultă că recurentul Solomon Unterman a fost
condamnat, prin cartea de judecată penală Nr. 8 din 1937 a Judecătoriei mixte Tg.‑Frumos din judeţul Iaşi, la
5.000 lei amendă în folosul Statului pentru faptul că a contravenit Înaltului Decret Regal Nr. 1.304 din 28 mai
1936, prin aceea că a cumpărat şi ridicat 171 kg lână ţigaie dela Şcoala de Agricultură Belceşti, plătind‑o cu
44 lei kg în loc de 57 lei, preţ maximal fixat prin menţionatul decret.
Că numitul introducând recurs în contra cărţii de judecată, tribunalul a considerat acest recurs drept apel
şi judecându‑l ca atare, l‑a respins ca nefondat în lipsa inculpatului.
controlul de constituţionalitate în românia interbelică

109

Că, posterior, recurentul introducând recurs în contra sentinţei tribunalului, a formulat în susţinerea lui
numai un singur motiv special de neconstituţionalitate, curtea de apel i‑a respins recursul ca nefondat, iar
chestiunea de neconstituţionalitate invocată a trimis‑o înaintea Secţiunilor‑Unite.
Văzând motivul de neconstituţionalitate astfel formulat:
,,Înaltul Decret Regal Nr. 1.304 din 28 mai 1936 a servit drept bază pentru aplicarea unei amenzi de lei
5.000 subscrisului recurent” etc.
Având în vedere că prin acest motiv recurentul susţine că Decretul Regal Nr. 1.304 din 28 mai 1936 violează
dispoziţiunile exprese din Constituţie, care prevăd că numai puterile legiuitoare pot legifera şi mai violează
Constituţia prin aceea că înfiinţează pedepse care nu pot lua fiinţă decât printr’un text expres de lege şi după
prevederile Constituţiei sunt de atributul suveran al legiuitorului.
Considerând că prin Legea Nr. 71 din 1935, publicată în Monitorul Oficial din 18 aprilie 1935, Corpurile
Legiuitoare autoriză guvernul ca, pe cale de decret regal, dat în baza unui jurnal al Consiliului de Miniştri,
să ia măsurile administrative, economice şi fiscale, necesare pentru valorificarea grâului, plantelor textile,
medicinale şi a lânei, stabilind pe aceeaşi cale atât procedura, cât şi sancţionarea contravenţiunilor ce s’ar
săvârşi în dispreţul decretelor ce s’ar da pe baza acestei legi.
Că, pe temeiul drepturilor conferite prin această lege, guvernul a dat Înaltul Decret Nr. 1.304 din 28
mai 1936 prin care la art. I fixează preţul lânei ţigaie la 57 lei kg, iar la art. III dispune că contravenţiunile
la dispoziţiunile lui se pedepsesc la prima abatere cu amendă dela 5.000‑100.000 de lei, amendă care are
caracter penal, putând fi transformată în închisoare în caz de insolvabilitate a infractorilor, iar prin celelalte
texte stabileşte procedura de urmat în constatarea şi pedepsirea contravenţiunilor.
Considerând că, din cauza necesităţilor grave, s’a recunoscut în ultimul timp puterii legiuitoare posibilitatea
de a delega puterii executive dreptul de a lua, pe cale de decrete, date în timpul când reprezentanţa naţională
nu funcţionează, măsuri necesare pentru ocrotirea intereselor generale, care s’ar putea compromite prin
întârziere.
Că delegaţia dată în acest mod puterii executive poate avea caracterul unei delegaţiuni pe temeiul căreia
să nu mai fie nevoie ca măsurile luate să fie ratificate de Corpurile Legiuitoare.
Considerând că, după cum s’a arătat mai sus, prin Legea Nr. 71 din 1935, puterea legiuitoare – în ce priveşte
măsura de care recurentul se plânge – dă puterii executive o delegaţiune care nu mai are nevoie de ratificarea
ulterioară a Parlamentului şi în virtutea căreia are dreptul de a stabili contravenţiile, organele de constatare şi
de judecată, cum şi pedepsele de aplicat, astfel că dispoziţiunile din acest Înalt Decret au puterea unei legi şi
ca atare ele nu contravin întru nimic principiilor constituţionale invocate de recurent.
Că dar, recursul în neconstituţionalitate este nefondat.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

36. CONTRIBUŢIUNI DIRECTE (Lege) – Registre de contabilitate. Ţinerea lor într’o limbă
străină. Impunere la un plus de taxă. Dispoziţie constituţională (art. 30 din Legea contribuţiunilor
directe; art. 8 Constituţia din 1923)
TRATATE INTERNAŢIONALE – Ratificare. Dobândesc putere de legi ordinare. Nu capătă forţă
constituţională
a) Prin dispoziţiunile din art. 30 alin. (14) al Legii contribuţiunilor directe, prin care se prevede că
contribuabilii care ţin registrele lor de contabilitate în limbi străine sunt supuşi la plata unui supliment
de taxă, nu s’a creat, sub raportul aşezării impozitelor, nicio distincţie de origine etnică, ci s’a prevăzut
acel supliment drept contravaloare a cheltuielilor făcute de fisc cu traducerea lor.
Aşa fiind, textul sus arătat nu contravine întru nimic principiului din art. 8 din Constituţie, după care toţi
cetăţenii, fără distincţie de origine etnică sau religie, sunt egali înaintea legii.
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b) Tratatele internaţionale nu pot fi invocate ca temeiu de neconstituţionalitatea legilor, deoarece prin
ratificare ele dobândesc numai puterea şi efectul unor simple legi ordinare.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 173 din 20 aprilie 1939
Preşedinţia dlui Andrei Rădulescu, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl S. Cheţan, consilier
Redactor, dl Petre Popescu, magistrat‑asistent
Respins recursul în neconstituţionalitate făcut de Biserica Evanghelică Sibiu în proces
cu Administraţia Financiară Sibiu, prin dl adv. Traian lonescu
CURTEA,
Având în vedere că recurenta fiind impusă osebit de taxa ordinară pentru registrele sale de contabilitate
şi la suplimentul de taxă prevăzut de art. 30 alin. (14) din Legea contribuţiunilor directe faţă de constatarea
că ţine registrele sale într’o limbă străină şi fiind urmărită pentru suma aferentă, a făcut contestaţie la
Judecătoria respectivă, invocând între altele şi motivul de neconstituţionalitate al articolului mai sus citat; că
atât contestaţiunea cât şi recursul făcut la tribunal fiind respinse, motivul de neconstituţionalitate a fost trimis
spre judecare Secţiunilor‑Unite.
Având în vedere că prin acest motiv, desvoltat ulterior printr’un memoriu ataşat la dosar, se susţine că
alineatul penultim al art. 30 din Legea contribuţiunilor directe contravine art. 8 din Constituţie, care prescrie
că toţi românii fără osebire de origine etnică, de limbă sau de religie sunt egali înaintea legii; că de asemenea,
zice recurentul, Tratatul încheiat la Paris în 1919 prevede în Cap. I pct. 8 că toţi cetăţenii români vor fi egali
înaintea legii şi se vor bucura de aceleaşi drepturi fără osebire de rasă, limbă sau religie.
Considerând că prin art. 30 alin. (14) din Legea contribuţiunilor directe se prevede că contribuabilii care ţin
registrele lor de contabilitate în limbi străine sunt supuşi la plata unui supliment ce va reprezenta echivalentul
cheltuielilor de traducere, expertiză etc., necesitate de controlul ce urmează a se face registrelor pentru
impunere.
Considerând că prin această dispoziţiune nu s’a creiat sub raportul aşezării impozitelor nici o distincţiune
de clasă sau de origine etnică, după cum pretinde recurenta, ci s’a prevăzut un supliment de taxă aplicabil
oricărui cetăţean, de orice categorie sau origine etnică, care îşi ţine registrele necesare profesiunii sau
comerţului său într’o altă limbă decât limba română care, potrivit art. 94 din Constituţie, este limba oficială
a Statului.
Că aşa fiind, acest supliment care reprezintă contravaloarea unor cheltuieli făcute de fisc cu traducerea,
registrelor, nu vizează o anume categorie de contribuabili, ci pe toţi aceia care ar voi să întrebuinţeze în
ţinerea registrelor lor o limbă străină şi care prin aceasta ar necesita cheltuieli din partea fiscului, cheltuieli ce
urmează a fi suportate conform legii de aceia care le‑au provocat.
Că astfel fiind, citatul text de lege nu contravine întru nimic principiului prescris de art. 8 din Constituţie,
după care toţi cetăţenii sunt egali înaintea legii, fără distincţie de origine etnică, de limbă sau de religie.
Având în vedere că recurentul a invocat în susţinerea motivului de neconstituţionalitate şi unele dispoziţiuni
din tratatul de pace încheiat la Paris în 1919, dispoziţiuni care proclamă acelaşi principiu ca şi art. 8 din
Constituţie despre care s’a vorbit mai sus şi asupra cărora nu mai este locul de a se reveni.
Considerând că tratatele internaţionale nu pot fi invocate ca temei de neconstituţionalitatea legilor,
deoarece ele dobândesc prin ratificare puterea şi efectul unor simple legi ordinare; că dealtminteri dispoziţia
atacată, cum s’a arătat, se referă la toţi, cetăţenii fără deosebire, aşa că nu poate fi vorba de vreo nesocotire
a tratatului invocat.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*
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37. PROPRIETATE – Drept de proprietate. Garantare prin Constituţie. Legiuitorul ordinar poate
lua măsuri pentru reglementarea sau retragerea lui în situaţiuni anormale (art. 17 din Constituţie
din 1923)
BASARABIA – Legea agrară. Legea din 21 aprilie 1932 pentru modificarea art. 52 din Legea
agrară pentru Basarabia. Constituţionalitatea ei
a) Nici art. 17 din Constituţie şi niciun alt text constituţional nu ridică Statului dreptul ca, pentru interesele
sale superioare, în timpuri considerate că nu corespund unei situaţiuni normale, să ia anume măsuri
pentru reglementarea sau restrângerea exerciţiului dreptului de proprietate în vederea satisfacerii
acestor interese; aceste măsuri sunt cu atât mai justificate când este vorba de supuşii unui Stat cu care
Statul Român nu are raporturi diplomatice.
b) Întrucât prin Legea din 21 aprilie 1932 s’a dispus numai suspendarea plăţii preţului de expropriere
datorit naţionalilor ruşi până la reluarea, raporturilor dintre România şi Rusia şi până la rezolvarea
chestiunilor financiare cu Statul Rus, această lege nu este anticonstituţională.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 185 din 27 aprilie 1939
Preşedinţia dlui Andrei Rădulescu, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl C.Al. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Aureliu Câpăţînă, consilier
Redactor, dl Filip Mihăilescu, prim magistrat‑asistent
Respins recursul în neconstituţionalitate făcut de Serghie Corojenevschi,
prin dl adv. Al. Velescu, în contra ordonanţei din 14 iulie 1936 a Tribunalului Hotin,
în proces cu Ministerul Finanţelor, prin dl adv. Tr. lonescu
CURTEA,
Asupra neconstituţionalităţii legii din 19/21 aprilie 1932 privitoare la modificarea art. 57 alin. (2) din Legea
din 1920 pentru reforma agrară în Basarabia, chestiune trimisă înaintea Secţiunilor‑Unite prin ordonanţa din
14 iulie 1936 a Tribunalului Hotin.
Având în vedere ordonanţa tribunalului din care rezultă că Serghie Corojenevschi, de naţionalitate rusă
şi domiciliind în Camenetz Podolschi, ca moştenitor al defunctului Eugen Corojenevschi a cerut Tribunalului
Hotin să‑i elibereze renta ce se cuvenea autorului său în urma exproprierii moşiei Atache din judeţul Hotin.
Că în şedinţa dela 14 iulie 1936, termen fixat pentru cercetarea cererii, reprezentantul Ministerului de
Finanţe a invocat dispoziţiunile Legii din 21 aprilie 1932 privitoare la modificarea art. 57 alin. (2) din Legea
pentru reforma agrară din Basarabia şi a cerut respingerea cererii de eliberarea rentei; că la obiecţiunea
reprezentanţilor petiţionarului că acea lege este neconstituţională, părţile în instanţă au convenit ca Tribunalul
Hotin să suspende rezolvarea cererii până la judecarea chestiunii neconstituţionalităţii.
Asupra motivului de neconstituţionalitate.
Având în vedere că prin acest motiv de casare recurentul susţine că legea din 21 aprilie 1932 lovind cu
indisponibilitate, pe epoca de timp acolo arătată, rentele şi sumele cuvenite supuşilor ruşi, îi expropriază de
fapt pe aceştia, întru cât condiţiunea prevăzută de această lege poate fi perpetuată la infinit, îndeplinirea ei
nedepinzând de cetăţeanul rus; că acesta neputându‑se folosi de bunul său, ca proprietar, este în mod indirect
expropriat de acest bun, violându‑se astfel dispoziţiile art. 9 din Constituţie, care asimilează pe cetăţenii străini
cu cei români, violându‑se şi art. 17 din Constituţie care garantează dreptul de proprietate în general şi art. 18
care garantează străinilor dreptul la valoarea imobilelor rurale, deşi Constituţia nu le recunoaşte dreptul de a
le dobândi sau deţine.
Considerând că prin Legea din 21 aprilie 1932, modificându‑se art. 57 alin. (2) din Legea agrară pentru
Basarabia se dispune că renta, cupoanele şi numerarul dela expropriere, cuvenite persoanelor fizice
de naţionalitate rusă, cum şi băncilor etc., acolo arătate, vor rămâne consemnate la Casa de Depuneri şi
Consemnaţiuni, de unde nu vor fi eliberate decât după reluarea raporturilor cu Rusia şi rezolvarea chestiunilor
de ordin financiar dela Stat la Stat; aceste dispoziţiuni au caracter retroactiv cu începere dela 13 martie 1920.
112

controlul de constituţionalitate în românia interbelică

Considerând că, prin măsura susarătată, legiuitorul ordinar nu ridică şi nici nu aduce vreo atingere însuşi
fondului dreptului de proprietate, recunoscut recurentului prin legile de expropriere, asupra rentei în
discuţiune.
Că deci, această măsură nu are caracterul unei exproprieri sau a unei confiscări, scopul ei fiind numai de
a lovi de indisponibilitate, în vederea unui interes obştesc, aceste sume, până la normalizarea raporturilor cu
Rusia.
Considerând că, dacă conform art. 17 din Constituţie proprietatea de orice natură, precum şi creanţele în
contra Statului sunt garantate, însă nici art. 17 citat şi nici alt text din Constituţie, nu ridică Statului dreptul
ca pentru interesele sale superioare, în timpuri considerate că nu corespund unei situaţiuni normale, să
ia anume măsuri pentru reglementarea sau restrângerea exerciţiului dreptului de proprietate, în vederea
satisfacerii acestor interese superioare.
Considerând că asemenea măsuri sunt cu atât mai justificate când este vorba de supuşii unui Stat cu care
Statul român n’are raporturi diplomatice şi când acesta urmăreşte să‑şi conserve şi să‑şi apere drepturile şi
interesele sale până la reluarea raporturilor normale.
Că intru cât prin citata lege din 1932 s’a dispus numai suspendarea plăţii preţului de expropriere datorit
naţionalilor ruşi – cum este în speţă – până la reluarea raporturilor dintre Statul român şi Rusia – ceea ce
de altfel s’a realizat astăzi – şi până la rezolvarea chestiunilor financiare cu Statul Rus, această lege nu este
neconstituţională.
Că, dar motivele invocate fiind nefondate, cererea de neconstituţionalitate se respinge.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

38. BASARABIA – Legea agrară. Moşii aparţinând băncilor ruseşti. Preţul expropierii. Plată
în rentă. Suspendarea plăţii până la reluarea raporturilor cu Rusia. Legea din 12 aprilie
1932. Constituţionalitatea ei (art. 57 din Legea agrară pentru Basarabia)
Proprietate – Drept de proprietate. Garantarea lui prin Constituţie. Are în vedere drepturi
deplin câştigate, nu prin simple expectative (art. 17 Constituţia din 1923)
a) Legea din 21 martie 1932, prin care, modificându‑se art. 57 alin. (2) al Legii agrare pentru Basarabia,
se prevede că creanţele cuvenite din exproprierea băncilor ruseşti se vor plăti în rentă şi numai după
reluarea raporturilor cu Rusia, nu rezolvă numai un caz izolat, ci are un caracter general, privitor la
toate situaţiunile identice, cu aplicaţiune nedeterminată în timp şi cu un caracter interpretativ dela data
punerii în aplicare a legii agrare din 1920.
Acesta fiind caracterul zisei legi, urmează că, deşi ea a apărut în timpul când procesul recurentului era
pendent, nu poate fi considerată că constituie o imixtiune în atributele puterii judecătoreşti.
b) Art. 17 din Constituţie garantând proprietatea de orice natură, cum şi creanţele asupra Statului,
are în vedere cazul când aceste drepturi sunt deplin câştigate pentru părţi, deci intrate definitiv în
patrimoniul lor, nu simplele expectative a unor asemenea drepturi.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 186 din 27 aprilie 1939
Preşedinţia dlui Andrei Rădulescu, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl C. Al. Viforeanu, procuror general
Raportor, dl Gh. Volenti, consilier
Redactor, dl Filip Mihăilescu, prim magistrat‑asistent
Respins recursul în neconstituţionalitate făcut de Vasile I. Protopopescu,
prin dnii adv. N. Marinescu şi N. Alexandrescu, contra deciziei Nr.893 din 1936,
Secţia a II‑a a acestei Înalte Curţi, în proces cu Ministerul de Finanţe ş.a.,
prin dnii adv. Stoicescu şi P. Plesnilă
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CURTEA,
Asupra neconstituţionalităţii legii din 19/21 aprilie 1932 privitoare la modificarea art. 57 alin. (2) din Legea
din 1920 pentru reforma agrară în Basarabia, chestiune trimisă în judecata Secţiunilor‑Unite prin deciziunea
Nr. 893 din 1936 a Secţiunii II‑a a Înaltei Curţi.
Avînd în vedere că prin decizia Nr. 422/1924 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia III‑a, Banca Zemstvei din
Regiunea Chersonului a fost obligată să plătească recurentului Vasile I. Protopopescu 8.535.067 de lei, cu titlu
de onorar de avocat, sumă ce urma să i se achite din sumele consemnate de Stat ca preţ al exproprierii moşiilor
debitorilor zisei bănci; că în baza acestei deciziuni investită cu formula executorie, creditorul V.I. Protopopescu
a obţinut de la Tribunalul Ilfov, Secţia de notariat, înfiinţarea unei popriri în mâinile Casei de Depuneri şi
Consemnaţiuni, pe orice sumă de bani etc., cuvenită Băncii Zemstvei, poprire care a fost efectuată de Portăreii
Tribunalului Ilfov la 27 octombrie 1925 şi validată în parte prin sentinţa Nr. 372 din 1925 a Tribunalului Ilfov,
Secţia de notariat.
Că, la 12 ianuarie 1932, creditorul popritor cerând executarea sentinţei de validare, Ministerul de Finanţe a
introdus contestaţie, care a fost respinsă de Tribunalul Ilfov, Secţia de notariat, prin sentinţa Nr. 329 din 1933;
că această sentinţă fiind atacată cu apel de către Ministerul de Finanţe, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia II‑a,
prin decizia Nr. 331 din 1933 a admis apelul şi contestaţia Ministerului de Finanţe, invalidând poprirea din 27
octomvbrie 1925.
Având în vedere că în contra acestei deciziuni, introducându‑se recurs de către creditorul urmăritor, dânsul
a formulat 6 motive de casare, din care motivele III şi IV suplimentar privind excepţia de neconstituţionalitate
ridicată de dânsul în recurs, iar restul motivelor fiind în fond; că Secţia II‑a a Înaltei Curţi prin decizia Nr. 893 din
29 aprilie 1936 a respins motivele de fond şi a dispus ca dosarul cauzei să fie înaintat Secţiunilor‑Unite, pentru
judecarea recursului în neconstituţionalitate, în sprijinul căruia recurentul a depus înaintea Secţiilor‑Unite
două motive, primul cu cererea înregistrată la Nr. 5.752/937 şi cel de al doilea cu cererea înregistrată la
Nr. 28.488 din 1937 – acest al doilea motiv cuprinzând în plus numai expunerea în fapt a cauzei, temeiurile lui
de drept fiind la fel cu cele din primul motiv.
Asupra motivului depus cu cererea înregistrată Nr. 5.752 din 1937:
„Violarea principiului constituţional al separaţiunii puterilor în Stat.
Violarea art. 12, art. 40 şi art. 17 din Constituţie” etc.
Considerând că prin dezvoltarea acestui motiv recurentul invocă în prim rând violarea art. 12 şi art. 40
din Constituţie, deoarece Legea din 21 aprilie 1932, pe care instanţa de fond s’a întemeiat pentru a admite
apelul Ministerului de Finanţe, intervenind în cursul procesului său, prin aceasta legiuitorul s’ar fi substituit
instanţei judecătoreşti, impunându‑i modul de rezolvare al unui litigiu pendinte; că prin partea a II‑a motivului,
recurentul invocă violarea art. 17 din Constituţie, deoarece prin efectul Legii din 21 aprilie 1932, dânsul ar fi
fost desbrăcat de dreptul definitiv câştigat prin sentinţa de validarea popririi, care, conform art. 460 din Codul
de procedură civilă, a operat un transfer judiciar în favoarea lui, ce nu mai putea fi ulterior modificat.
Având în vedere, în ce priveşte prima parte a motivului de neconstituţionalitate, că pentru a admite
apelul şi contestaţia făcută de Ministerul de Finanţe la executarea hotărârii de validare şi a şi a invalida
poprirea făcută de recurent, curtea de apel se întemeiază pe dispoziţiunile Legii din 21 aprilie 1932, prin care
modificându‑se dispoziţiunile art. 57 alin. (2) din Legea agrară din 13 martie 1920 pentru Basarabia, privitor
la creanţele cuvenite din expropierea băncilor ruseşti, dispune că ele vor fi plătite în rentă, dar numai după
reluarea raporturilor cu Rusia şi rezolvarea chestiunilor de ordin financiar de la Stat la Stat; că, motivează
curtea de fond, dispoziţiunile acestei legi au, potrivit art. II, efect retroactiv şi sunt considerate ca intrate în
vigoare încă de la 13 martie 1920, deci anterior popririi în discuţiune care s’a înfiinţat la 27 octombrie 1925 şi,
ca atare, renta asupra căreia s’a obţinut validarea era lovită de indisponibilitate şi nu putea fi eliberată decât
în condiţiunile zisei legi.
Considerând că art.12 din Constituţie invocat de recurent prevede că nimeni nu poate fi sustras în contra
voinţei sale dela judecătorii ce‑i dă legea, iar art. 40 prevede că puterea judecătorească se exercită de organele
ei, de unde urmează că puterea legiuitoare nu poate să elaboreze o lege, care să tranşeze un anumit litigiu,
pentru că prin aceasta ar produce o imixtiune în exercitarea atributelor puterii judecătoreşti care, conform
dispoziţiunilor din Constituţie, citate mai sus, este încredinţată numai organelor ei.
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Considerând că, dispoziţiunile legii din 21 martie 1932, a căror neconstituţionalitate o invocă recurentul,
nu se referă numai la un caz izolat, ci au un caracter general privitor la toate situaţiunile identice; că, ele
având o aplicaţiune nedeterminată în timp şi legea acordându‑le un caracter interpretativ dela data punerii în
aplicare a legii din 1920 pentru reforma agrară în Basarabia, nu se poate susţine că această lege a fost edictată
pentru a se sustrage judecăţii procesului recurentului, odată ce este vorba de o măsură generală ce se aplică
tuturor celor aflaţi în aceeaşi categorie.
Că, astfel fiind, această parte a motivului în neconstituţionalitate este nefondată.
Considerând, în ce priveşte partea a II‑a a motivului în neconstituţionalitate, că legiuitorul constituţional
garantând, prin art. 17, proprietatea de orice natură, precum şi creanţele asupra Statului, are în vedere cazul
când aceste drepturi sunt deplin câştigate pentru părţi şi deci intrate definitiv în patrimoniul lor, nu simplele
expectative de asemenea drepturi.
Că, în speţă, după cum s’a arătat, curtea de fond admiţând apelul şi contestaţia Ministerului de Finanţe, a
invalidat poprirea făcută de recurent la 27 octomvrie 1925, iar motivele de recurs cu privire la această soluţie
fiind respinse de Secţia a II‑a prin decizia Nr. 893 din 1936, rămâne deplin stabilit că transferul judiciar invocat
de recurent, singurul de natură în speţă de a‑i atribui proprietatea asupra sumelor poprite, n’a avut loc şi, prin
urmare, dânsul neavând asupra lor nici un drept definitiv intrat în patrimoniul său, pe temeiul popririi arătate,
fără temeiu invoacă garanţia din art. 17 din Constituţie.
Că dar ambele motive nefiind fondate, recursul în neconstituţionalitate urmeză să fie respins.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

39. NAŢIONALITATEA ROMÂNĂ – (Lege). Constituţionalitatea legilor. Înfiinţarea Comisiunilor
de apel prin legea naţionalităţii. Constituţionalitatea textelor (art. 65 din Legea pentru dobândirea
şi pierderea naţionalităţii române; art. 45 din Regulamentul legii)
Prin art. 12, cum şi prin art. 40, Constituţia opreşte numai înfiinţarea de tribunale extraordinare în
vederea unor anumite procese sau în vederea unor anume persoane, însă nici aceste texte şi nici alt text
constituţional nu opreşte pe legiuitorul ordinar ca să poată înfiinţa organe de jurisdicţiune, cari, deşi
special pentru anume feluri de procese, au însă un caracter general şi obiectiv, căci în competenţa lor se
dă toate procesele de aceeaşi categorie.
Astfel fiind, Comisiunile de Apel prevăzute de legea naţionalităţii române din 1924, fiind instanţe create
în vederea rezolvării tuturor principiilor de acelaşi fel şi pentru toate persoanele de aceeaşi categorie,
aceste Comisiuni sunt tocmai judecătorii fireşti ai unui petiţionar, cu privire la constatarea dreptului său
de a se bucura de cetăţenia română, – iar în ce priveşte chestiunea compunerii acestor instanţe, aceasta
este de atributul legiuitorului ordinar, Constituţia neprevăzând nimic în această privinţă. Prinurmare,
art. 65 din Legea pentru dobândirea naţionalităţii române şi art. 45 din Regulament, sunt constituţionale.
Secţiuni‑Unite – Decizia Nr. 92 din 1 aprilie 1940
Preşedinţia dlui Andrei Rădulescu, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl C.Al.Viforeanu, procuror general
Raportor, dl C. Pisău, consilier
Redactor, dl Filip Mihălescu, prim‑magistrat asistent
Respins recursul făcut de Mihai Zelinschi în contra deciziei Nr. 956 din 1939,
a Secţiei a IV‑a a acestei Înalte Curţi
CURTEA,
Asupra recursului de neconstituţionalitate de faţă.
Având în vedere că recurentul Mihai Zelinschi atacând cu recurs deciziunea Nr. 237 din 1938 a Curţii
de Apel Chişinău, Secţia a II‑a, a introdus 6 motive de casare; că, motivele II‑IV inclusiv i‑au fost respinse
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de această Înaltă Curte, Secţia I, prin decizia Nr. 925 din 13 iunie 1939; că, întrucât prin motivul I, numitul
ridică o chestiune de neconstituţionalitate, judecată acestui motiv a fost trimisă de Secţiunea I, înaintea
Secţiunilor‑Unite ale Înaltei Curţi.
Având în vedere că prin motivul de neconstituţionalitate, recurentul susţine că art. 45 din Regulamentul
legii din 1924 pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române şi art. 64 din lege sunt neconstituţionale
în comparaţie cu art. 5, art. 12 şi art. 101 din Constituţia din 1923, respectiv art. 10, art. 13 şi art. 73 din
Constituţia 1938; în desvoltarea acestui motiv susţine că, potrivit art. 5 din Constituţie, dânsul se bucură
de toate libertăţile, are dreptul de a se apăra înaintea oricărei instanţe; că, însă, art. 45 din regulament,
conform căruia judecata se face fără citarea părţii, vine în contradicţie cu art. 5 din Constituţie; că, art. 64
din lege vine şi el în contradicţie cu art. 12 şi art. 101 din Constituţie, întrucât îl sustrage de la judecătorii săi
fireşti, instituind în locul instanţelor judecătoreşti o comisiune în afara acestor instanţe şi din ele făcând parte
persoane care nu au pregătire specială; acesta rezultând, pretinde recurentul, şi din împrejurarea că pentru
judecarea cererilor celor absenţi de la domiciliu, se recunoaşte competinţa instanţelor de drept comun.
Considerând că, după cum se prevede în art. 5 din Constituţie, Românii fără deosebire de origine etnică,
limbă sau religie, se bucură de toate libertăţile şi drepturile stabilite prin legi.
Că, prin art. 45 din regulament, nu se aduce nici o atingere, dreptului consfinţit recurentului prin art. 5
din Constituţie, întrucât dispoziţiunile criticate nu fac decât să reglementeze exerciţiul dreptului pe care‑l are
recurentul de a se apăra în justiţie cu privire la stabilirea cetăţeniei sale, iar aceste dispoziţii se aplică tuturor
împricinaţilor de aceeaşi categorie, independent de originea etnică, limba sau religia lor.
Considerând în ce priveşte neconstituţionalitatea art. 64 că, potrivit dispoziţiunilor art. 12 din Constituţie,
nimeni nu poate fi sustras contra voinţei sale de la judecătorii pe care îi dă legea; că, dar, judecătorii fireşti
la care acest text se referă sunt tocmai aceia pe care legea îi dă; că, acest text cum şi prin art. 40 Constituţia
opreşte numai înfiinţarea de tribunale extraordinare în vederea unor anumite procese sau în vederea unor
anumite persoane; că, însă, nici aceste texte şi nici alt text constituţional nu opreşte pe legiuitorul ordinar
ca să poată înfiinţa organe de jurisdicţiune, care, deşi speciale pentru anume feluri de procese, au însă un
caracter general şi obiectiv, căci în competenţa lor se dă toate procesele de această categorie.
Că, în speţă, Comisiunile de apel prevăzute de Legea din 1924 fiind instanţe creiate în vederea rezolvării
tuturor pricinilor de acelaşi fel şi pentru toate persoanele de aceeaşi categorie, aceste Comisiuni sunt tocmai
judecătorii fireşti ai recurentului, cu privire la constatarea dreptului său de a se bucura de cetăţenia română,
iar în ceea ce priveşte chestiunea compunerii acestor instanţe, aceasta este de atributul legiuitorului ordinar,
Constituţia neprevăzând nimic în această privinţă.
Că, astfel fiind, recursul în neconstituţionalitate devine nefondat şi se respinge.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

40. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Pensiune. Neconstituţionalitatea art. 2 din Decretul‑Lege
Nr. 3.268 din 22 septemvrie 1938, prin care s’au modificat art. 9, art. 10, art. 11 şi art. 22 din Legea
pensiilor din 1925 (art. 16 din Constituţie; art. 9, art. 10, art. 11 şi art. 22 din Legea generală de
pensiuni)
O lege posterioară pensionării unui funcţionar nu mai poate modifica drepturile şi condiţiunile în vigoare
la data pensionării, indiferent dacă aceste drepturi nu au fost încă lichidate printr’o hotărîre definitivă,
căci deciziunea care constată drepturile la pensie nu atribue calitatea şi drepturile de pensionare,
acestea fiind dobândite, prin efectul legii, chiar din momentul în care funcţionarul a fost desinvestit din
funcţiune prin punerea sa la pensie.
Astfel fiind, art. 2 din Decretul‑Lege Nr. 3.268 din 22 septemvrie 1938, prin care s’au modificat art. 9,
art. 10, art. 11 şi art. 22 din Legea generală de pensiuni dela 1925, în sensul că dispoziţiunile acestor
texte de lege modificate, se aplică tuturor funcţionarilor participanţi la Casa Generală de Pensiuni şi
urmaşilor acestora, în toate cazurile în care drepturile lor se deschid cu începere dela 1 septemvrie
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1938, nesocoteşte drepturile câştigate ale unui funcţionar care a fost pensionat pe ziua de 1 septemvrie
1938, deoarece dreptul funcţionarului, născut prin faptul pensionării, a intrat definitiv în patrimoniul
acestuia, astfel cum el era reglementat sub imperiul Legii generale de pensiuni din 1925, nemodificată
şi, prin urmare, art. 2 alin. (1) din Decretul‑Lege Nr. 3.268 din 22 septemvrie 1938, violează dispoziţiunile
art. 16 din Constituţie şi deci este neconstituţional.
Secţiuni‑Unite – Decizia Nr. 34 din 28 mai 1942
Preşedinţia dlui Dimitrie G. Lupu, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl Coman Negoescu, procuror general
Raportor, dl M. Trandafirescu, consilier
Redactor, dl Aurel lonescu, magistrat‑asistent
Admis recursul de neconstituţionalitatea Decretului‑Lege Nr. 3.268 din 1938,
făcut de Ioan N. Rotariu, în proces cu Casa Generală de Pensiuni, prin dl adv. I. Popovici
CURTEA,
Asupra recursului de neconstituţionalitatea Decretului‑Lege Nr. 3.268 din 1938, introdus de Ioan N. Rotariu.
Având în vedere actele dela dosar din care rezultă următoarele:
Comisiunea de pensii, Secţia II‑a, prin decizia Nr. 5.640 din 1938, făcând aplicaţiunea art. I şi art. II din
Decretul‑Lege Nr. 3.268 din 1938, a recunoscut lui Ioan N. Rotariu o pensie de 8.804 de lei, cu începere dela
1 septemvrie 1938.
În contra acestei decizii Ioan N. Rotariu a făcut apel, susţinând că trebuie să fie înscris la pensie, pe baza
legilor în vigoare înainte de 1 septemvrie 1938, iar nu pe baza Decretului‑Lege Nr. 3.268, legea neavând efect
retroactiv.
Înalta Curte de Conturi, Secţia III‑a, prin decizia Nr. 1.753 din 1941, a respins apelul şi pentru a decide
astfel, arată că motive:
Că, apelantul a demisionat din învăţământ, pe data de 1 septemvrie 1938, şi, deci, potrivit dispoziţiunilor
art. 1 şi art. 2 din Decretul‑Lege Nr. 3.268 din 1938, trebuie să i se aplice dispoziţiunile art. 9 din acest
Decret‑Lege.
În contra acestei deciziuni Ioan N. Rotariu, a introdus recurs la Înalta Curte de Casaţie, formulând un
motiv de casare ordinar, care a fost respins prin decizia Nr. 31 din 1942, dată de Secţiunea a IV‑a a acestei
Înalte Curţi, cum şi un motiv de neconstituţionalitatea Decretului‑Lege Nr. 3.268 din 1938, trimis în judecata
Secţiunilor‑Unite.
Văzând motivul de neconstituţionalitate astfel formulat:
„1. Neconstituţionalitatea şi neaplicabilitatea Decretului‑Lege Nr. 3.268 din 1938, în ceea ce priveşte
efectul ei retroactiv asupra drepturilor câştigate de către acei care au cerut aşezarea drepturilor lor la pensie,
înainte de apariţiunea menţionatului Decret‑Lege. Astfel că s’a violat art. 16 din Constituţie şi principiul
neretroactivităţii legilor.
2. Am fost scos la pensie din oficiu, pe data de 1 septemvrie 1938.
Fie că Comisiunea de Pensii ar fi dat deciziunea de pensionare a mea la 2 septemvrie 1938, fie că ar fi
întârziat din diferite motive vreo 2‑3 ani de zile, până să pronunţe această decizie în orice caz, însă Onorata
Comisiune trebuia să aibă în vedere drepturile, dobândite în virtutea legilor existente la 1 septemvrie 1938,
când s’au născut aceste drepturi conform legii pensiilor până atunci în vigoare.
Totuşi, Casa Generală de Pensiuni şi Înalta Curte de Conturi, prin deciziunile lor, după ce mi‑au recunoscut
potrivit legii generale de pensii – drepturile mele de pensie pe ultimii doi ani, la media de 10,237 de lei lunar,
în loc să‑mi acorde această pensie, mi‑au redus‑o cu 14%, micşorând‑o la 8.804 de lei lunar, prin aplicarea
procentajului de 14% prevăzut de art.: 9, 10, 11, şi 24 din Decretul‑Lege Nr. 3.268, apărut ulterior, adică la 22
septemvrie 1938, deci în urma datei de 1 septemvrie 1938, când am cerut şi obţinut pensionarea mea (Dar
ca şi la contractul de asigurare cu prime sau la Loteria de Stat, acel care câştigă, obţine un drept de creanţă
patrimonială certă şi lichidă, contra societăţii de Asigurare sau Loteria Statului, fără ca el să mai aibe vreo
obligaţiune de a plăti vreo primă sau în cazul funcţionarilor de a presta în schimbul salariului, contra servicii).
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Dispoziţiunea Decretului‑Lege sus arătat şi anume de a fi aplicat nu numai acelora care vor cere pensionarea
după promulgarea lui, ci şi acelora care au cerut regularea drepturilor la pensie înainte de apariţiunea lui în
intervalul dela 1‑22 septemvrie 1938, lezează drepturile mele patrimoniale câştigate contra Statului.
De remarcat că, acelora care au cerut pensionarea pe 1 august 1938, iulie, iunie sau chiar mai înainte –
dar pentru motive de procedură s’a întârziat rezolvarea şi darea deciziilor de pensionare acestora nu li se
aplică diminuarea pensiilor prin procentul sus menţionat, de unde rezultă că Decretul‑Lege, nu are caracterul
unei legi fiscale generale de impozit care să atingă pe toţi pensionarii de o potrivă, sau chiar numai pe acei
cu drepturi încă nearanjate: ci excepţional numai pe mine, sau pe acei prea puţini care ca şi mine au cerut
pensionarea pe 1 septemvrie 1938.
Prin aceasta se lezează drepturile mele câştigate garantat de art. 16 din Constituţie şi se violează pe lângă
acest text şi principiul neretroactivităţii legilor.
În acest sens decizia Nr. 600 din 1 aprilie 1932, a Înaltei Curţi de Casaţie, Secţia III‑a, dată după divergenţă
şi altele.
De altfel dacă dreptul de salarizare este considerat ca un drept patrimonial atât de lege cât şi de
jurisprudenţă şi doctrină a fortiori dreptul de pensie este un drept prin excelenţă patrimonial căci el decurge
nu numai din dreptul de remunerare al serviciilor prestate, dar în plus şi dintr’un quasi contract aleatoriu de
asigurare mutuală.
Într’adevăr, ca şi la contractele de asigurare, funcţionarul plăteşte lunar cota parte de reţinere pentru
pensionare, neştiind dacă, va servi atât timp sau va trăi suficient ca să primească pensie.
Deci, unii funcţionari plătesc această reţinere pentru pensie ca şi cum ar plăti o primă de asigurare, dar
după doi ani sau trei ani de serviciu se retrag din funcţiune, aşa că nu au dreptul la restituirea primelor plătite
nici la pensie.
Tot astfel dacă funcţionarii mor imediat după treizeci şi cinci ani de serviciu şi nu au copii minori nici în
cazul acesta nu se folosesc cu nimic din primele plătite şi nimeni nu are dreptul la restituire.
Dacă însă a ajuns în situaţia de a avea dreptul la pensie şi au cerut‑o, atunci au dreptul de a cere şi primi
această pensiune ori câţi ani ar trăi, adică chiar dacă am admite ipotetic că fericitul pensionar s’ar bucura de
aceeaşi longevitate ca şi Matusalem, despre care ne vorbeşte Biblia, deşi prin aceasta ar încasa o pensiune cu
mult mai mare decât reţinerile totalizate.
Deci, pensionarea este ceva aleatoriu ca şi o loterie sau o asigurare mutuală în care toţi participanţii plătesc
prime dar de fapt încasează numai un mic număr de participanţi.
Din cele până aci expuse rezultă că: la data de 1 septemvrie 1938, subscrisul aveam un drept patrimonial ca
pensionar mai legitim şi cu totul deosebit de acela al funcţionarilor, drept recunoscut de lege, jurisprudenţă
şi doctrină, şi care nu putea să fie lezat decât numai cu violarea art. 16 din Constituţie.
În consecinţă, rog Înalta Curte să binevoiască a admite recursul, a reforma Decizia pe care am atacat‑o şi
admite apelul meu, dispunând cele legale.
În cazul neprezentării mele în instanţă, rog respectos Onorată şi Înaltă Curte, ca recursul să se judece în
lipsa mea pe temeiul acestui memoriu, atât în Secţia ..., cât şi în Secţiuni‑Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie,
dacă veţi găsi că este cazul”.
Având în vedere că prin acest motiv se susţine că Decretul‑Lege Nr. 3.268 din 1938, având efect retroactiv,
el este neconstituţional, deoarece loveşte în drepturile câştigate ale acelora cari au fost scoşi la pensie
mai înainte de promulgarea acestui Decret‑Lege şi se violează astfel art. 16 din Constituţie şi principiul
neretroactivităţii legilor.
Având în vedere că prin art. II din Decretul‑Lege Nr. 431 (3.268) din 22 septemvrie 1938, modificându‑se
art. 9, art. 10, art. 11 şi art. 22 din Legea generală de pensiuni dela 1925, se prevede că dispoziţiunile acestor
texte de lege modificate, se aplică tuturor funcţionarilor participanţi la Casa Generală de Pensiuni şi urmaşilor
acestora în toate cazurile în care drepturile lor se deschid cu începere dela 1 septemvrie 1938.
Că, prin art. 9 din acest Decret‑Lege, se fixează un alt procentaj de plata pensiilor în cazul în care drepturile
la pensie se deschid cu începere dela 1 septemvrie 1938.
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Având în vedere că se pretinde de recurent că acest Decret‑Lege este neconstituţional, deoarece are efect
retroactiv şi loveşte în drepturile câştigate ale acelora cari au cerut stabilirea dreptului la pensiune mai înainte
de promulgarea acestui Decret‑Lege.
Având în vedere că din deciziunea Curţii de Conturi – atacată cu prezentul recurs de neconstituţionalitate
– rezultă într’adevăr că recurentul a demisionat din învăţământ pe ziua de 1 septemvrie 1938, pentru limită
de vârstă şi anii de serviciu.
Considerând că, potrivit art. 1 din Legea generală de pensiuni, funcţionarii civili, militari şi eclesiastici ai
Statului, cari primesc retribuţiuni bugetare lunare, supusă la reţineri vărsate Casei Pensiilor, au dreptul la o
pensiune în modul şi condiţiunile prevăzute de această lege.
Considerând că, dacă sunt îndeplinite condiţiunile cerute de lege, dreptul la pensie al funcţionarului este
născut şi definitiv câştigat dela data la care a fost pus în retragere pentru regularea drepturilor la pensie,
deciziunea de lichidare operând pentru această dată.
Că, astfel fiind, o lege posterioară pensionării unui funcţionar, nu mai poate modifica drepturile şi
condiţiunile în vigoare la data pensionării, indiferent dacă aceste drepturi nu au fost încă lichidate printr’o
hotărîre definitivă, căci deciziunea care constată drepturile la pensie, nu atribue calitatea şi drepturile de
pensionar, acestea fiind dobândite, prin efectul legii chiar din momentul în care funcţionarul a fost desinvestit
din funcţiune prin punerea sa la pensie, bine înţeles dacă şi‑a făcut cererea de pensionare în termen.
Că, faţă de aceasta şi, cum în speţă este constatat pe de o parte că recurentul Ion N. Rotariu a fost pensionat
pe ziua de 1 septemvrie 1938, iar de altă parte, întrucât condiţiunile legale de pensionare erau îndeplinite,
recurentul cerându‑şi aşezarea la pensie în termen, numitul a dobândit chiar de atunci o situaţiune juridică
precisă, iar dreptul său, născut prin faptul pensionării, a intrat definitiv în patrimoniul său, astfel cum el era
reglementat sub imperiul legii atunci în vigoare, în speţă sub imperiul legii generale de pensiuni din 1925.
Că, în aceste împrejurări, art. II alin. (I) din Decretul‑Lege Nr. 431 (3.268) din 22 septemvrie 1938,
modificând cu efect retroactiv condiţiunile şi dreptul recurentului intrat definitiv în patrimoniul său la data de
1 septemvrie 1938, de a fi pensionat potrivit normelor stabilite sub imperiul legii din 1925, care era în vigoare
la data când recurentul a dobândit acest drept, violează dispoziţiunile art. 16 din Constituţie şi, prin urmare,
el este neconstituţional, şi nu‑şi poate avea aplicaţiune în speţă.
Pentru aceste motive, Curtea, admite recursul.
*
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SECŢIUNEA A 2‑A
ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND JUDECAREA
CONSTITUŢIONALITĂŢII LEGILOR
1. NECONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Rezolvirea în prealabil a celorlalte mijloace de apărare
(art. 103 din Constituţie)
Chestiunea neconstituţionalităţii unei legi are a fi judecată numai după ce toate mijloacele de apărare
au fost rezolvite definitiv în faţa instanţelor respective.
Secţiunile‑Unite – Decizia No. 31 din 10 decemvrie 1925
Preşedinţia dlui Gh. V. Buzdugan, prim‑preşedinte
Admis incidentul, ridicat de dl procuror general, în recursul făcut de primăria oraşului Constanţa,
în contra sentinţei tribunalului Constanţa, Secţia I, No. 219/924
CURTEA,
Având în vedere incidentul ridicat de dl procuror general şi prin care cere retrimiterea dosarului cauzei
Secţiei a III‑a acestei Curţi, pentru ca această secţiune să se pronunţe în prealabil asupra temeiniciei motivului
III de recurs şi în urmă numai, în ipoteza când acest motiv s’ar găsi întemeiat, Curtea, în Secţiuni‑Unite, va avea
să decidă dacă Legea din 26 iunie 1923, pe care se sprijină acel motiv, este sau nu constituţională;
Având în vedere că prin motivul III de recurs, trimis în judecata Secţiunilor‑Unite, recurenta, primăria de
Constanţa, pretinde – şi înaintea instanţei de fond – că taxa de 40 lei la vagonul de ţiţei, înfiinţată de comuna
Constanţa şi pe baza căreia şi‑a echilibrat bugetul, a fost ratificată prin Legea din iunie 1923, iar intimatul – al
cărui mod de a vedea a fost însuşit de tribunal – a opus că prin această lege se ratifică numai taxele comunale
înfiinţate în baza legii maximului şi în tot cazul numai nişte taxe propriu zise, fie şi ilegal, percepute, dar nu
se ratifică şi nişte adevărate impozite ilegale, cum este în specie, darea menţionată de 40 lei asupra fiecărui
vagon de ţiţei, iar în subsidiar, când s’ar admite că menţionata lege ar ratifica şi asemenea dări, în acest caz
intimatul, a opus, incidental, neconstituţionalitatea legii.
Considerând că în aceste condiţiuni fiind propusă, ca mijloc de apărare subsidiar, neconstituţionalitatea
legii în discuţiune, este evident că interesul examinării acestui mijloc de apărare, va apărea numai în cazul
când apărarea principală va fi înlăturată şi Curtea, Secţia III, ar găsi că motivul III de recurs este întemeiat.
Că, de aceea, urmează, că în prealabil Curtea, Secţia III, să examineze şi să se pronunţe asupra temeiniciei
motivului III.
Pentru aceste motive, Curtea admite incidentul.
*

2. NECONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR — Incidente în legătură cu această chestiune. Instanţa
în drept a le rezolva (art. 42 şi art. 43 din Legea Curţii de Casaţie din 1912)
Toate incidentele în legătură cu neconstituţionalitatea legilor trebuiesc propuse în faţa Secţiilor‑Unite,
ale Curţii de Casaţie, singurele cari au calitatea de a rezolvi astfel de incidente.
Secţiuni‑unite – Deciziunea No. 5 din 11 martie 1926
Presidenţia d‑lui Gh. V. Buzdugan, prim‑preşedinte
Respins recursul făcut de Ilia Angheloff, contra hotărârei No. 307 din 1925 a Comisiunii
pentru verificarea titlurilor de proprietate din judeţul Caliacra
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CURTEA,
Asupra incidentului ridicat de reprezentantul Ministerului de Domenii prin care tinde la respingerea
recursului de faţă, întrucât motivul I de casare trimis în judecata Secţiunilor‑Unite prin deciziunea cu
Nr. 493/925 a completului permanent pentru verificarea titlurilor de proprietate în Dobrogea Nouă, nu este
desvoltat aşa după cum cere Legea Curţii de Casaţie, sub pedeapsă de nulitatea recursului.
Având în vedere că prin acest motiv de casare se susţine de recurent, fără nici o altă desvoltare, că Legea
de organizare a Dobrogei‑Nouă nu este constituţională
Considerând că după dispoziţiunile art. 42 şi art. 43 din Legea Curţii de Casaţie din 1912, sub imperiul
căreea s’a introdus recursul de faţă, motivele de casare lămurit desvoltate trebuiesc depuse, sub pedeapsă de
nulitate a recursului, cel mai târziu în două luni dela înregistrarea recursului.
Că, în speţă, se constată că recursul a fost introdus la această Înaltă Curte în ziua de 28 ianuarie 1925, fără
nici o desvoltare a motivului I de casare, iar memoriul prin care se arată în ce constă neconstituţionalitatea
Legii Dobrogei‑Nouă s’a depus la 8 aprilie 1925, adică peste termenul de două luni prevăzut de lege.
Considerând că întâmpinarea ce se face de recurent că incidentul trebuia ridicat înaintea complectului
special pentru verificarea titlurilor de proprietate în Dobrogea Nouă nu este întemeiată, deoarece numai
Secţiunile‑Unite ale Curţii au a se pronunţa asupra chestiunii de neconstituţionalitatea legilor şi, prin urmare,
şi a tuturor incidentelor în legătură cu această chestiune.
Că astfel fiind, motivul I de casare nefiind formulat în condiţiunile legii nu poate fi luat în discuţiune şi
întrucât motivul al II‑lea de casare invocat în acest recurs a fost respins de complectul special prin deciziunea
Nr. 493/925, recursul urmează a fi respins.
Pentru aceste motive respinge recursul.
*

3. NECONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Incident de neadmisibilitate. Instanţele de fond nu
pot impune deducerea chestiunii neconstituţionalităţii înaintea casaţiei (art. 29 din Legea Curţii
de Casaţie)
Instanţa înaintea căreia se va fi ridicat chestiunea neconstituţionalităţii unei legi nu poate impune
părţilor să deducă acea chestiune înaintea Curţii de Casaţie. Ea este obligată să continue a judecà
procesul, rămânând ca această chestiune să fie adusă în judecata Secţiunilor‑Unite, numai după ce
procesul va fi rezolvit definitiv.
Secţiunile‑Unite – Decizia No. 17 din 17 martie 1927
Preşedinţia dlui Gh. F. Buzdugan, prim‑preşedinte
Respins ca prematur recursul făcut de Iosif Gaal, prin care cere să se declare
anticonstituţională legea publicată în Monitorul Oficial Nr. 172 din 2 noemvrie 1921,
privitoare la actele referitoare la bunurile Statului, judeţelor, comunelor
CURTEA,
Deliberând asupra incidentului ridicat de dl procuror general de pe lângă această Înaltă Curte, pe motiv că
acest recurs este neregulat introdus înaintea Secţiunilor‑Unite, întrucât nici reclamantul, nici pârîtul în proces
n’au cerut tribunalului Târnava‑Mică, unde cauza era pendentă, trimiterea ei înaintea Curţii de Casaţie pentru
a se judeca neconstituţionalitatea Legii din 2 noemvrie 1921.
Având în vedere că obiectul acţiunii introdusă de Stat înaintea tribunalului Târnava‑Mică în contra
recurentului Iosef Gaal, pe temeiul Legii din 2 noemvrie 1921, este ca acesta din urmă să predea Statului act
de intabularea dreptului de proprietate cu titlu de cumpărare asupra imobilelor ce dânsul ipotecase societăţii
funciare ungare sub condiţia, în caz de neplată, de a vinde Statului ungar în timp de 10 ani cât acest Stat avea
drept de opţiune asupra averii ipotecată, drept care a trecut în urmă asupra Statului român.
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Având în vedere că tribunalul Târnava‑Mică, din oficiu, căci nu se vede a fi cerut‑o vre‑o una din părţi, a
impus recurentului să deducă chestiunea neconstituţionalităţii Legii din 2 noemvrie 1921 înaintea Curţii de
casaţie.
Considerând că această procedare a tribunalului este în contradicţie cu legea, căci art. 29 al Legii Curţii
de Casaţie prevede că instanţa, înaintea căreia se va fi ridicat chestiunea de neconstituţionalitate a unei legi,
va continua să judece procesul, rămânând ca această chestiune să fie adusă în judecata Secţiunilor‑Unite ale
Curţii de Casaţie după ce procesul va fi fost rezolvat în mod definitiv.
Că acelaş articol prevede suspendarea cursului judecăţii numai când reclamantul consimte la suspendare
şi primeşte a se judeca mai întâi chestiunea constituţionalităţii legii.
Că, în asemenea condiţiuni şi, de altfel, neridicându‑se această chestiune de nici una din părţi înaintea
tribunalului, recursul de faţă este prematur introdus şi urmează ca dosarul să se înainteze tribunalului
Târnava‑Mică ca să judece fondul afacerii pe temeiul legii care priveşte rezolvarea ei, după care numai se va
judeca constituţionalitatea legii, dacă partea o va deduce în casaţie sub forma unui recurs.
Pentru aceste motive, respinge recursul ca prematur.
*

4. NECONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Recurs la secţia respectivă terminat. Neridicarea
inconstituţionalităţii. Sesizarea direct şi ulterior a Secţiilor‑Unite. Inadmisibilitate (art. 103 din
Constituţie şi art. 29 din Legea Curţii de Casaţie)
Chestiunea neconstituţionalităţii unei legi nu poate fi dedusă în faţa instanţelor de judecată decât dacă
există un proces deschis. Ea nu mai poate fi ridicată dacă litigiul a fost rezolvat definitiv.
Secţiunile‑Unite – Decizia No. 53 din 3 noemvrie 1927
Preşedinţia dlui Oscar N. Nicolescu, prim‑preşedinte
Admis incidentul şi respinge ca inadmisibilă cererea de casare (recursul),
făcută de Cornelia Demsinsky şi Coloman Fülop, în proces cu Ministerul de finanţe
CURTEA,
S’a luat în cercetare cererea de casare (recursul), făcută de Cornelia Demsinsky şi Coloman Fülop, tutorele
minorei Lily Demsinsky, în proces cu Ministerul de finanţe, pentru pensie.
S’a prezentat dl Coloman Fülop şi dl advocat C. Acker cu procură din partea ambilor recurenţi. S’a cetit
raportul dlui consilier Romano.
Dl procuror general Stambulescu ridică incidentul de inadmisibilitatea recursului, pe motiv că în cauză s’a
mai făcut un recurs care a fost judecat de Secţia a III‑a acestei Curţi şi a fost respins; că înaintea acelei secţiuni
nu s’a obiectat nimic asupra inconstituţionalităţii vreunei dispoziţiuni de lege aplicată în cauză, aşa că după
aproape doi ani partea nu putea să mai facă un nou recurs într’o cauză definitiv rezolvată; că principiul legii
fiind, ca să existe un proces atunci când se poate pune chestiunea neconstituţionalităţii unei legi. În cauză nu
mai există proces, căci el a fost definitiv rezolvat şi că la admiterea recursului se opune şi autoritatea lucrului
judecat.
Dl Fülop declară că şi înaintea Secţiunii a III‑a făcut recurs şi că şi înaintea Secţiunilor‑Unite tot recurs a
înţeles să facă; susţine apoi că după legile maghiare aplicabile în Ardeal Secţiunea a III‑a judecat ca instanţă
de fond, aşa că recursul de azi fiind relativ la neconstituţionalitatea modului cum s’a pus în aplicare legea de
pensiuni ungară, el este admisibil şi cere a se judecà în fond.
Dl advocat al Statului Stoicescu se uneşte în totul cu concluziunile dlui procuror general şi cere respingerea
cererii de casare ca inadmisibilă.

122

controlul de constituţionalitate în românia interbelică

CURTEA,
Deliberând asupra incidentului ridicat de dl procuror general de inadmisibilitatea recursului, pe motiv
că în cauză s’a mai făcut un recurs, care a fost judecat de Secţia a III‑a acestei Înalte Curţi şi a fost respins;
că înaintea acestei secţiuni nu s’a obiectat nimic asupra neconstituţionalităţii vreunei dispoziţiuni de lege
aplicată în cauză, aşa că după aproape 2 ani partea nu poate să mai facă un nou recurs într’o cauză definitiv
rezolvată; că principiul legii fiind ca să existe un proces atunci când se ridică chestiunea neconstituţionalităţii
unei legi, în cauză nu mai există proces, căci el a fost definitiv rezolvat şi că la admiterea recursului se opune
şi autoritatea lucrului judecat.
Având în vedere că se constată că prin deciziunea Ministerului de finanţe, direcţia pensiilor, cu Nr.. 678/925,
stabilindu‑se drepturile la pensie ale recurentei Cornelia Demsinsky şi fiicei sale minore Lily Demsinsky, la
sumele arătate în decizie, acestea au făcut recurs în contra menţionatei deciziuni înaintea acestei Înalte Curţi,
Secţiunea a III‑a; că această instanţă, prin deciziunea Nr. 1.451/925, a respins recursul ca neîntemeiat; că,
după aproape 2 ani, în ziua de 4 octomvrie 1927, susnumitele au adresat, o cerere intitulată „cerere de
casare” direct Secţiunilor‑Unite ale acestei Înalte Curţi, cerând a se declara, că faţă de ele nu putea să fie
aplicată legea ungară de pensiuni, întrucât modul cum s’a repus în aplicare acea lege este neconstituţional.
Considerând că, chiar dacă s’ar admite, după cum recurentele susţin astăzi, că după legile în care Secţiunea
a III‑a a acestei Înalte Curţi urma să judece ca instanţă de fond, totuş nu e mai puţin adevărat că Curtea de
casaţie a judecat ca instanţă de casare, aşa că deciziunea ce a pronunţat asupra recursului dedus în judecata
sa nu mai poate fi atacată pe nici o cale şi sub nici un motiv, ea trecând în puterea lucrului definitiv judecat.
Că, dacă potrivit art. 29 din Legea Curţii de Casaţie, cestiunea constituţionalităţii unei legi poate fi dedusă în
judecata oricărei jurisdicţii şi chiar în casaţie după ce celelalte motive de recurs au fost rezolvate de secţiunea
competentă, aceasta presupune, neapărat, că, cestiunea neconstituţionalităţii legii aplicată a fost ridicată
cel mai târziu înaintea Curţii de Casaţie şi înainte de a se rezolvà definitiv litigiul prin respingerea tuturor
motivelor de recurs.
Că, din moment ce procesul de faţă a fost rezolvat definitiv fără nici o obiecţiune din partea împricinaţilor
asupra constituţionalităţii legii aplicată, nu se mai poate pune în discuţiune această cestiune într’un litigiu
definitiv închis, independent; că în cauză recurenţii nici nu indică hotărârea în contra căreia recurg şi nici
dispoziţia de lege ce ar fi contrară Constituţiei, mărginindu‑se a arăta că regimul de drept care a servit de bază
deciziunii acestei Înalte Curţi, Secţia a III‑a, este anticonstituţional.
Că, în aceste condiţiuni, cererea de casare de faţă nu este admisibilă şi, ca atare, urmează a fi respinsă.
Pentru aceste motive, Curtea admite incidentul şi respinge ca inadmisibilă cererea de casare de faţă.
*

5. REGULAMENT – Expropriere. Lege agrară. Dispoziţiuni constituţionale. Regulament. Neconsti
tuţionalitate. Dacă poate fi cercetată de Curtea de Casaţie în Secţiuni‑Unite (art. 103 din Constituţie)
Recursul având drept obiect cercetarea constituţionalităţii unui regulament făcut pentru aplicarea unui
text de lege care a devenit parte din Constituţie, este admisibil.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 2 din 9 fevruarie 1928
Preşedinţia dlui Oscar N. Nicolescu, prim‑preşedinte
Respins incidentul dlui procuror general
CURTEA,
Asupra incidentului ridicat de dl procuror‑general, prin care a susţinut că recursul de faţă este inadmisibil,
deoarece nu există recurs înaintea Secţiunilor‑Unite decât pentru a se cerceta constituţionalitatea legilor, iar
nu şi a regulamentelor a căror legalitate urmează a fi cercetată de instanţele obişnuite;
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Având în vedere că recurentul a susţinut că recursul este admisibil întrucât regulamentul legii agrare a
completat această lege, iar unele texte ale ei au fost cuprinse în Constituţie; că dispoziţiile acestui regulament
n’ar mai putea fi atacate pe nici o cale când sunt contrarii textelor din Constituţie;
Având în vedere că potrivit art. 103 din Constituţie, numai Curtea de Casaţie în Secţiuni‑Unite are dreptul
de a judecà constituţionalitatea legilor şi a declarà inaplicabile pe cele care sunt contrarii Constituţiunii; că
aplicarea acestui principiu a fost reglementată prin art. 29 din Legea Curţii de Casaţie;
Considerând că prin consacrarea acestui drept s’a instituit o puternică garanţie contra actelor prin care s’ar
aduce vre‑o atingere Constituţiei; că, desigur, el există nu numai când s’a luat o dispoziţie neconstituţională
de către puterea legiuitoare în mod direct, ci şi când s’ar exercità de altă putere dreptul de a legifera fie în
virtutea unei delegaţiuni dată de cea legiuitoare, fie fără delegaţiune.
Că a admite contrariul, ar însemnà că această garanţie constituţională să fie înlăturată numai pentru că
o dispoziţie legislativă nu este întitulată lege, nu face parte dintr’o lege, sau nu este făcută după normele
cerute pentru o lege; că în acest mod, s’ar înlesni nesocotirea Constituţiei şi s’ar face, aproape fără valoare
prerogativa dată Curţii de Casaţie pentru apărarea pactului fundamental al Statului.
Având în vedere că prin art. 156 din Legea agrară s’a prevăzut că un regulament va completa şi lămuri în
amănunt dispoziţiile prevăzute în această lege.
Având în vedere că este cert că în acest regulament sunt texte prin care s’a completat legea agrară.
Că în ceea ce priveşte legalitatea, dispoziţiunilor din regulament, este necontestat că ea poate fi cercetată
de instanţele obişnuite.
Considerând însă că prin art. 131 din noua Constituţie au fost declarate că sunt şi rămân cu caracter consti
tuţional şi că fac parte integrantă din ea mai multe articole din legile agrare între care şi art. 10 din Legea
Vechiului Regat, articol care serveşte de bază art. 50 din Regulament şi care formează obiectul recursului de
faţă.
Că acel text din legea agrară, devenind text al Constituţiei, articolele din regulament înscrise pentru
complectarea şi desvoltarea lui, îndeplinesc rolul pe care l’ar îndeplini o lege;
Că astfel fiind, cercetarea chestiunii dacă prin aceste articole de regulament s’a respectat Constituţia este –
potrivit art. 103 – numai de atributul Secţiunilor‑Unite ale Curţii de Casaţie înaintea cărora, poate fi dedusă
pe cale de recurs.
Considerând că o interpretare contrară ar duce la rezultatul ca, în baza art. 156 al Legii agrare, s’ar putea
completà şi lămuri prin noui dispoziţii regulamentare textele acestei legi care au fost înscrise în Constituţie
şi totuşi, să nu poată fi judecată constituţionalitatea unor asemenea dispoziţii de către Înalta Curte, pe
simplul motiv că sunt cuprinse într’un regulament; că, de altă parte, s’ar putea întâmplà să fie respinsă şi
cercetarea legalităţii lor de către celelalte instanţe, pe motiv că sunt dispoziţii luate nu în virtutea unei legi, ci
a Constituţiei, că nu sunt regulamente în sensul obişnuit al cuvântului.
Considerând că o asemenea interpretare este hotărît potrivnică textului şi spiritului art. 103 şi, în special
scopului urmărit de constituant, care dintr’o înaltă concepţie juridică a ţinut să asigure o apărare eficace
contra oricăror dispoziţii neconstituţionale.
Că în speţă, recursul având drept obiect cercetarea constituţionalităţii unui regulament făcut pentru
completarea şi aplicarea unui text de lege care a devenit parte din Constituţie, este admisibil şi – ca atare –
incidentul urmează a fi respins.
Pentru aceste motive, Curtea respinge incidentul dlui procuror‑general.
*

6. NECONSTITUŢIONALITATE – Incident. Suspendarea judecăţii. În ce caz are loc (art. 29 din
Legea Curţii de Casaţie)
După art. 29 din Legea Curţii de Casaţie, dacă se ridică un incident de neconstituţionalitate, nu există
decât un singur caz în care instanţa de judecată va suspenda cursul procesului până la judecarea
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constituţionalităţii de către Secţiunile‑Unite ale Curţii de Casaţie, şi anume acela când reclamantul
consimte la o asemenea suspendare.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 5 din 1 martie 1928
Preşedinţia dlui Oscar N. Nicolescu, prim‑preşedinte
Constatat că chestiunea neconstituţionalităţii legii pentru extinderea legii Băncilor Populare
este prematur adusă înaintea Secţiunilor‑Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie în urma recursului făcut de
Gh. Boblete contra hotărîrii Nr. 6.907/29/924 a Judecătoriei Ocolului Tg.‑Mureş
CURTEA,
Deliberând asupra chestiunii ridicată de dl procuror general, că Secţiunile‑Unite ale acestei Înalte Curţi au
fost prematur sesizate cu judecata inconstituţionalităţii Legii din 26 septemvrie 1920, relativă la extinderea
legii Băncilor Populare şi a Decretului‑Lege relativ la înfiinţarea Casei Centrale a Cooperaţiei şi împroprietăririi
sătenilor pe întreg teritoriul ţării.
Având în vedere că se constată că Virgil N. Radu, fiind condamnat prin hotărîrea Nr. 6.907/6 din 1924 a
judecătoriei ocolului Tg‑Mureş, pe baza art.17 din legea Băncilor Populare şi a Cooperativelor săteşti, la doi ani
închisoare corecţională pentru că în calitate de contabil şi delegat al societăţii Federale „Ogorul” din Tg.‑Mureş,
a sustras suma de 80.828,30 lei şi fiind obligat şi solidar cu Iosif Sârbu, fostul director al numitei societăţi şi
cu foştii membrii ai Consiliului de administraţie al acelei societăţi, ca să plătească suma sustrasă. Tribunalul
Tg.‑Mureş, în urma apelului făcut de toţi condamnaţii prin hotărîrea Nr. 4.039/13/924, a anulat hotărîrea
judecătorului de ocol şi a îndrumat această judecătorie să dea o nouă hotărîre după ce va face în cauză o nouă
instrucţie; că afacerea venind astfel din nou înaintea judecătorului de ocol, aci, condamnaţii la despăgubiri
civile au susţinut că infracţiunea săvârşită de Virgil N. Radu nu poate să fie judecată conform legii Băncilor
populare şi Cooperativelor săteşti, deoarece societatea „Ogorul” a fost înfiinţată înaintea extinderii legii
Bănicilor populare pe teritoriul Transilvaniei; că, judecătorul respingând acest incident, cei condamnaţi la
despăgubiri au declarat că fac recurs, cu care ocazie au invocat neconstituţionalitatea legii de extindere a legii
Băncilor populare, iar judecătorul de ocol, cu toată opunerea reprezentantului Băncilor populare, reclamantă
în proces, a suspendat judecata şi a dispus înaintarea dosarului acestei Înalte Curţi pentru a decide asupra
chestiunii neconstituţionalităţii legii în discuţiune.
Considerând că după art. 29 din Legea Curţii de Casaţie, instanţa înaintea căreia se va fi ridicat chestiunea
de constituţionalitate a unei legi va continuà să judece procesul, rămânând că acea chestiune să fie adusă în
judecată Secţiunilor‑Unite ale Curţii de Casaţie, după ce procesul va fi fost rezolvat în mod definitiv, chiar şi în
Casaţie prin rezolvarea altor motive de recurs de secţiunea competentă.
Considerând că, la această regulă, acelaş articol prevede o singură excepţie şi anume, când reclamantul
consimte la suspendarea judecăţii; în acest singur caz, instanţa de judecată va suspendà cursul judecăţii până
ce se va judecà chestiunea constituţionalităţii legii de către Secţiunile‑Unite ale Curţii de Casaţie;
Că în speţă, se constată că partea reclamantă s’a opus la suspendarea judecăţii din cauza incidentului
ridicat de părţile civile, de neconstituţionalitatea legii de extindere a legii Băncilor populare, aşa că numai cu
violarea art. 39 din Legea Curţii de Casaţie, judecătorul de ocol a suspendat afacerea.
Că astfel fiind, ea urmează a fi retrimisă acestui judecător pentru a o judecà în fond;
Pentru aceste motive, Curtea constată că chestiunea neconstituţionalităţii legii pentru extinderea legii
Băncilor populare este prematur adusă înaintea Secţiunilor‑Unite ale acestei Curţi şi dispune înaintarea
dosarului judecătoriei de ocol Tg.‑Mureş, pentru a judecà afacerea în fond.
*
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7. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Deducere în judecata Secţiunilor‑Unite (art. 29 din Legea
Curţii de Casaţie)
Chestiunea constituţionalităţii unei legi nu poate fi dedusă judecăţii Secţiilor‑Unite ale acestei
Înalte Curţi, decât după ce afacerea în fond a fost rezolvată în mod definitiv de instanţele de jude
cată înaintea cărora s’a ridicat această chestiune. O singură excepţie se face la această regulă, în
cazul când ambele părţi în proces consimt la suspendarea afacerii în fond pentru a se judeca mai
întâi chestiunea constituţionalităţii legii în discuţiune.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea No. 52 din 7 noembrie 1929
Preşedinţia dlui Oscar N. Nicolescu, prim‑preşedinte
Respins recursul făcut de Gh. Ivaşcu pentru ca Secţiunile‑Unite ale acestei Înalte Curţi
să se pronunţe asupra constituţionalităţii art. 48 din Legea chiriilor dela 16 aprilie 1927
CURTEA,
Asupra recursului făcut de Gh. Ivaşcu înaintea Secţiunilor‑Unite ale acestei Înalte Curţi, pentru a se
pronunţa asupra neconstituţionalităţii art. 48 din Legea chiriilor dela 16 aprilie 1927, chestiune ce a invocat
în contestaţia ce a introdus la administraţia financiară a capitalei, în contra, urmăririi făcută de Percepţia IV‑a
fiscală din Bucureşti, pentru plata sumei de 2.720 lei drept taxă de 2% asupra veniturilor imobilelor urbane,
înfiinţată prin citatul articol.
Având în vedere incidentul de inadmisibilitate a acestui recurs, ridicat de advocatul Ministerului de Finanţe.
Având în vedere că ambele părţi declară azi în instanţă că contestaţia înaintea administraţiei financiare n’a
avut încă nici un termen de înfăţişare.
Având în vedere că din petiţia de contestaţie aflată la dosarul administraţiei financiare a capitalei, cu
Nr. 153 din 1929, se constată că, între motivele de contestaţie – afară de acela relativ la neconstituţionalitatea
citatului articol – mai sunt încă trei motive invocate de contestator, în ipoteza că Legea chiriilor din 1927 ar fi
constituţională.
Considerând că, după dispoziţiunile art. 29 din Legea Curţii de Casaţie, chestiunea constituţionalităţii unei
legi nu poate fi dedusă judecăţii Secţiunilor‑Unite ale acestei Înalte Curţi, decât după ce afacerea în fond a fost
rezolvată în mod definitiv de instanţele de judecată înaintea cărora s’a ridicat această chestiune; că o singură
excepţie se face la această regulă, în cazul când ambele părţi în proces consimt la suspendarea afacerii în fond
pentru a se judeca mai întâi chestiunea constituţionalităţii legii în discuţiune.
Că, în speţă, înaintea administraţiei financiare contestaţia neavând până azi termen de înfăţişare,
administratorul financiar nici n’a fost chemat să judece celelalte motive de contestaţie pe cari, dacă eventual
le‑ar fi găsit întemeiate, contestatorul n’ar mai fi avut interes să prelungească judecata şi nici nu a putut să
constate dacă Ministerul de Finanţe consimţea la suspendarea judecării contestaţiei până ce Înalta Curte se
va pronunţa asupra chestiunii constituţionalităţii legii în discuţiune.
Că, în aceste condiţiuni, şi întrucât în cauza de faţă nu s’a pronunţat nici o hotărîre în fond şi nici măcar
de suspendarea cursului judecăţii contestaţiei şi trimiterea dosarului Curţii de Casaţie, recursul de faţă este
prematur şi, ca atare, urmează a fi respins, incidentul de inadmisibilitatea lui fiind întemeiat.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

8. CONSTITUŢIONALITATE – Regulamente şi instrucţiuni de aplicare a legilor. Judecarea constitu
ţionalităţii lor. Competinţa instanţelor ordinare (art. 103 din Constituţie şi art. 29 din Legea Curţii de
Casaţie)
Secţiunile‑Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie au competinţa exclusivă de a judeca numai chestiunea
constituţionalităţii legilor, adică a actelor care emană dela puterea legiuitoare, fiind interzis dreptul de
control – sub acest raport – al celorlalte organe judecătoreşti.
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Prin urmare, în ceea ce priveşte constituţionalitatea sau legalitatea regulamentelor, instrucţiunilor
ministeriale şi în genere a oricăror acte emanate dela puterea executivă, competinţa de a judeca atari
chestiuni aparţine instanţelor judecătoreşti de drept comun şi celor de contencios administrativ, după
distincţiunile prevăzute şi în cadrul determinat de Constituţie şi legile ordinare.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 47 din 3 iulie 1930
Preşedinţia dlui Em. Miclescu, preşedinte
Respins recursul făcut de Dolfus‑Mieg & Co., prin care a cerut să se declare neconstituţionale
dispoziţiunile art. 84 din Legea contribuţiunilor directe şi Instrucţiunile Ministerului de Finanţe,
publicate în Monitorul Oficial Nr. 163 din 1928
CURTEA,
Având în vedere că recurenta societatea „Dolfus‑Mieg & Comp”, din Mulhouse (Franţa), fiind impusă de
Comisiunea a II‑a de Apel de pe lângă Administraţia Financiară a capitalei (decizia Nr. 4.704 din 1928), la
impozitul elementar pentru veniturile comerciale trase din România, a făcut recurs la curtea de apel, invocând
între alte motive de casare şi pe acela al neconstituţionalităţii instrucţiunilor Ministerului de Finanţe din 26
iulie 1927, pe baza cărora a fost impusă – motiv dedus înaintea acestei Înalte Curţi, potrivit art. 29 din legea
sa organică, şi al cărui cuprins este următorul:
„Neconstituţionalitatea Instrucţiunilor Ministerului de Finanţe, publicate în Monitorul Oficial Nr. 163 din
26 iulie 1927, violarea art. 109 din Constituţie şi a art. 84 din Legea contribuţiunilor directe.
Instrucţiunea Ministerului de Finanţe dată în conformitate cu art. 84 din lege şi publicată în Monitorul
Oficial Nr. 163 din 26 iulie 1927, ca «adaus la paragraful 1 al art. 2» din Legea contribuţiunilor directe, este
neconstituţional şi nu poate fi aplicat ca derivând dintr’un text de lege care şi el e neconstituţional.
În adevăr, art. 109 din Constituţie prevede că niciun impozit de orice natură nu se poate stabili şi percepe,
decât pe baza unei legi, iar din cuprinsul art. 84 al legii contribuţiunilor nu reese că «comisiunea centrală
fiscală este substituită Corpurilor legiuitoare şi poate creia noui categorii de contribuabili şi face adausuri la
legea existentă».
Faptul însuşi că s’a simţit nevoe de acest adaus, dovedeşte pe deplin că, conform art. 2 din Legea
contribuţiunilor, astfel cum e votat de Corpurile legiuitoare şi este promulgat acest articol din lege, noi nu
putem fi impuşi la niciun impozit”.
Având în vedere că în conformitate cu art. 103 din Constituţie şi art. 29 din legea Curţii de Casaţie, Secţiunile
întrunite ale acestei Înalte Curţi au competinţa exclusivă de a judeca chestiunea constituţionalităţii legilor şi
de a declara neaplicabile pe acelea care ar fi contrarii Constituţiunii;
Că din aceste dispoziţiuni rezultă că sfera competinţei Secţiunilor‑Unite în această materie se mărgineşte
numai la chestiunea constituţionalităţii legilor, ca acte ale puterii legiuitoare, în privinţa cărora Constituţiunea
a ridicat în mod formal dreptul de control al celorlalte instanţe judecătoreşti.
Că însă, în ce priveşte regulamentele şi instrucţiunile făcute în aplicarea legilor de către puterea executivă,
cercetarea legalităţii sau constituţionalităţii lor numai este un atribut exclusiv al acestei Înalte Curţi, deoarece
ele nu sunt acte de putere legiuitoare în sensul art. 103 din Constituţie, ci acte de executare şi aplicare a
legilor, şi cari, ca atare, au a se judeca de instanţele judecătoreşti respective, potrivit competinţei acestor
instanţe.
Considerând că Instrucţiunile din 26 iulie 1927, date de Ministerul Finanţelor, pentru aplicarea art. 2
din Legea contribuţiunilor directe, nu pot fi socotite ca făcând parte integrantă din această lege, ele fiind
numai un mod de interpretare al organelor puterii executive; că în zadar recurenta susţine că art. 84 din
legea contribuţiunilor directe, atribuind putere obligatorie acestor instrucţiuni, le‑ar considera ca făcând
parte integrantă din lege, şi că însuşi art. 84 ar fi – sub acest raport – neconstituţional, de oarece legiuitorul,
prin acest articol, referindu‑se la deciziunile comisiunii centrale fiscale, care se comunică autorităţilor fiscale
sub formă de instrucţiuni şi declarându‑le obligatorii pentru acele comisiuni, prin aceasta nu a voit să le
modifice caracterul lor de instrucţiuni regulamentare, ci să îndrumeze numai comisiunile fiscale în modul de
interpretare, rămânând ca legalitatea lor să fie cercetată de instanţele de judecată.
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Că dealtminteri, art. 84 urmează a fi interpretat şi completat cu art. 132 din aceeaş lege, care prevede că
instrucţiunile date în modul de mai sus şi care înlocuesc regulamentul până la întocmirea lui, au ca şi acest
regulament, putere de lege, numai în măsura în care lămuresc legea şi nu contrazic dispoziţiile ei.
Că astfel fiind şi întrucât, în speţă, nu este vorba de neconstituţionalitatea niciunui text sau dispoziţiuni de
lege, motivul de casare este neîntemeiat şi urmează a se respinge ca atare.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

9. MATERIE PENALĂ – Proces penal. Chestiunea neconstituţionalităţii ridicată de inculpat.
Minister public. Rolul său în chestiunea neconstituţionalităţii. Opunerea Ministerului Public la
suspendarea pricinii. Secţiuni‑Unite neregulat sesizate (art. 29 din Legea Curţii de Casaţie)
Potrivit art. 29 din Legea Curţii de Casaţie, instanţele sesizate cu judecarea unei pricini, nu pot
să suspende judecata ei şi să înainteze dosarul la Curtea de Casaţie pentru a se judeca în prealabil,
chestiunea de neconstituţionalitate, decât dacă reclamantul consimte la suspendarea procesului,
cerută de pârît.
Astfel fiind, în pricinile penale ministerul Public are rolul de reclamant în sensul art. 29 din Legea
Curţii de casaţie şi deci consimţământul său este necesar spre a se putea obţine suspendarea
pricinii penale, iar dacă se opune Secţiunile‑Unite ale Înaltei Curţi sunt neregulat sesizate cu
judecarea cererii de neconstituţionalitate.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 23 din 20 septemvrie 1934
Preşedinţia dlui Dimitrie Volanschi, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl Const. Viforeanu, procuror‑general
Redactor, dl Filip Mihăilescu, magistrat‑asistent
Constat că Secţiunile‑Unite ale Înaltei Curţi au fost neregulat sesizate şi dispun trimiterea
dosarului la Tribunalul Câmpulung, în procesul penal intentat în contra acuzatului Dumitru Rusu,
de către procurorul acelui tribunal, pe baza procesului‑verbal din 20 august 1933
CURTEA,
Asupra cererii făcute de inculpatul Dumitru Rusu, de a se declara neconstituţionale dispoziţiile art. 107 din
Legea din 28 decemvrie 1934, pentru organizarea Corpului de avocaţi.
Având în vedere actele cauzei din care rezultă că procurorul Tribunalului Câmpulung, constatând, în urma
cercetărilor efectuate că numitul inculpat a redactat diferite acte judecătoreşti, fără să aibă calitatea de avocat
sau apărător, făcându‑se astfel pasibil de delictul prevăzut de art. 107 din Legea pentru organizarea Corpului
de avocaţi, a dispus trimiterea lui în judecată penală.
Că, înaintea Tribunalului Câmpulung, sesizat ca primă instanţă cu judecarea acestei acţiuni publice,
inculpatul în şedinţa de la 11 mai 1934, a invocat în apărare neconstituţionalitatea art. 107 din legea Corpului
de avocaţi şi a cerut ca dosarul cauzei să fie trimis la Înalta Curte de Casaţie, pentru a se judeca în prealabil
chestia de neconstituţionalitate ridicată de dânsul, cerere la care procurorul s`a opus, însă tribunalul găsind‑o
întemeiată, a suspendat judecarea procesului penal şi a dispus înaintarea dosarului la Înalta Curte de Casaţie.
Considerând că art. 29 din Legea organică a Curţii de Casaţie reglementând procedura de urmat pentru
cazul când chestiunea neconstituţionalităţii legii este ridicată înaintea instanţelor sesizate cu judecarea unor
pricini, dispune că aceste instanţe nu pot să suspende judecarea litigiului dedus înaintea lor şi să înainteze
dosarul la Curtea de Casaţie, pentru a se judeca în prealabil chestiunea de neconstituţionalitate, decât dacă
reclamantul consimte la suspendarea procesului, cerută de pârât.
Considerând că aceste dispoziţiuni de procedură având un caracter general, au a fi aplicate, în lipsă de
prevederi contrarii şi în cazul pricinilor penale în care Ministerul Public fiind parte principală, cu dreptul şi
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îndatorirea de a susţine şi dovedi acţiunea publică pornită în contra inculpatului, are rolul de reclamant în
sensul prevederilor art. 29 din Legea Curţii de Casaţie şi, ca atare, consimţământul său este necesar pentru a
se putea obţine suspendarea pricinii penale din partea instanţei sesizată cu judecarea ei.
Că, în speţă fiind constant că procurorul tribunalului s’a opus la suspendarea procesului penal,
Secţiunile‑Unite ale Curţii de Casaţie au fost sesizate în mod neregulat cu judecarea prezentei cereri de
neconstituţionalitate şi în consecinţă este locul ca dosarul cauzei să se restituie tribunalului, pentru a da curs
acţiunii publice deschise contra inculpatului.
*

10. CONSTITUŢIONALITATEA LEGILOR – Recurs. Cercetarea chestiunii de neconstituţionalitate.
Condiţie. Se cere ca dispoziţiunea de lege in discuţie să fi fost aplicată de instanţa judecătorească
(art. 29 din Legea Curţii de Casaţie)
Din art. 29 al Legii Curţii de Casaţie rezultă că o chestiune de neconstituţionalitate dedusă în
faţa Secţiunilor‑Unite poate fi examinată numai dacă dispoziţiunea de lege criticată a fost aplicată
de instanţele judecătoreşti, iar nu în cazul când ea n’a avut nicio aplicaţiune în proces.
Secţiuni‑Unite – Deciziunea Nr. 282 din 12 noemvrie 1936
Preşedinţia dlui D. Volanschi, prim‑preşedinte
Ministerul Public, prin dl C. Viforeanu, procuror general
Raportor dl Al. Teodorescu, consilier
Redactor dl Aurel Oprescu, magistrat‑asistent
Respins recursul făcut de Soc. Philips, prin dl adv. Schwefdberg, în proces cu societatea
„Energia”, prin dl adv. A. Weiss, în contra deciziei Nr. 169 din 1934 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a V‑a
CURTEA,
Asupra recursului de faţă.
Având în vedere deciziunea supusă recursului, din care se constată că Tribunalul Ilfov, Secţia I comercială,
respinge opoziţia făcută de societatea anonimă „Philips” contra omologării concordatului preventiv solicitat
de societatea Energia, omologându‑se concordatul cerut.
Că, societatea Philips declarând apel, Curtea de Apel din Bucureşti, Secţia a V‑a, prin deciziunea Nr. 169
din 1934, îl respinge, constatând că nu se invocă alte motive, în afară de neconstituţionalitatea unor texte din
legea concordatului preventiv.
Că împotriva deciziunii Curţi de Apel, societatea anonimă „Philips” declară recurs, invocând:
„Violarea art. 17 din Constituţie. Neconstituţionalitatea dispoziţiunilor cuprinse în legea din 20 octomvrie
1932, art. 2, art. 19, art. 33 şi art. 42, precum şi suprimarea art. 50 din vechea Lege a concordatului”.
Având în vedere că în desvoltarea scrisă şi orală a acestui motiv, recurenta lămureşte că în recursul său
pentru neconstituţionalitate nu se plânge de reducerea sau eşalonarea creanţei în cursul concordatului, ci
numai de faptul că prin suprimarea art. 50 din vechea lege, a pierdut în viitor posibilitatea ca după expirarea
termenului concordatului să urmărească pe debitoarea sa pentru partea din capital cu care i s’a redus creanţa.
Considerând că, după cum rezultă din art. 29 din Legea Curţii de Casaţie, Secţiunile‑Unite ale acestei Înalte
Curţi sunt chemate a cerceta chestiunea neconstituţionalităţii unei dispoziţiuni de lege numai atunci când
această dispoziţiune a fost aplicată de instanţele judecătoreşti în faţa cărora s’a desfăşurat procesul.
Având în vedere că în speţă recurenta aduce critică de neconstituţionalitate unei situaţiuni legale care
nu a avut nicio aplicaţiune în cauză, întru cât este cert că obiectul procesului de faţă nu este o urmărire pe
care societatea Philips ar fi pornit‑o contra societăţii Energia la expirarea termenului concordatului pentru
recuperarea diferenţei din capital cu care s’a redus creanţa.
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Că, astfel fiind, chestiunea neconstituţionalităţii dispoziţiunilor susmenţionate este prematur adusă în
cercetarea Secţiunilor‑Unite şi, prin consecinţă, recursul se respinge.
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul.
*

11. RECURS – Constituţionalitatea legilor. Autoritate de lucru judecat (art. 1201 din Codul civil)
Dacă între un recurs introdus direct la Secţiunile‑Unite, prin care se susţine că o lege este
neconstituţională şi un alt recurs respins anterior tot de Secţiunile‑Unite ale Înaltei Curţi, există
identitate de obiect – prin ambele recursuri atacându‑se aceeaşi decizie –, identitate de cauză,
întrucât prin amândouă sc invocă aceleaşi motive de neconstituţionalitate şi identitate, de
persoane, urmează că, potrivit art. 1201 din Codul civil există autoritate de lucru judecat şi noul
recurs trebuie respins pe această consideraţiune.
Secţiuni‑Unite – Decizia Nr. 76 din 21 martie 1940
Preşedinţia dlui Andrei Rădulescu, prim‑preşedinte
Ministerul public, prin dl C.A. Viforeanu, procuror general
Redactor, dl Aurel Ionescu, magistrat‑asistent
Respins recursul de neconstituţionalitate, introdus de Alexandru Klein ş.a.,
în contra art. 156 şi art. 248 din Legea spirtului dela 1930, cum şi a întregei legi
CURTEA,
Asupra recursului de neconstituţionalitatea art. 156 şi art. 248 din Legea spirtului din 1930, cum şi a întregii
legi, introdus la Secţiunile‑Unite de Alexandru Klein şi Solomon Mayer, prin petiţia înregistrată la Nr. 4.927 din
1939, în contra deciziei Nr. 1.626 din 1931, dată de Curtea de Apel Braşov, Secţia II‑a.
Având în vedere că recurenţii Alexandru Klein şi Solomon Mayer au rămas condamnaţi la diferite pedepse
penale prin decizia Nr. 2.536 din 1935, dată de Secţiunea a II‑a a acestei Înalte Curţi, în urma judecării
recursului ce au făcut în contra deciziunii penale Nr. P.II. 1.626 din 1931 a Curţii de Apel Braşov, Secţia II‑a.
Că, recurenţii de astăzi, invocând şi un motiv de neconstituţionalitatea Legii spirtului din 1930, Secţiunea
II‑a, a acestei Înalte Curţi, prin decizia Nr. 2.536 din 1935 a trimis în judecata Secţiunilor‑Unite motivul de
neconstituţionalitate.
Având în vedere că Secţiunile‑Unite examinând motivul de neconstituţionalitate, formulat de recurenţi, a
respins recursul ca neîntemeiat, prin decizia Nr. 108 din 1939.
Că, ulterior, recurenţii Solomon Mayer şi Alexandru Klein, prin petiţia înregistrată la Nr. 4.927 din 27
octomvrie 1939, au introdus direct la Secţiunile‑Unite un alt recurs în neconstituţionalitate în contra aceleiaşi
deciziuni a Curţii de Apel Braşov Nr. 1.626 din 1931, invocând aceleaşi motive ea şi în recursul anterior
soluţionat prin decizia Secţiunilor‑Unite Nr. 108 din 1939.
Având în vedere că din examinarea acestei deciziuni rezultă că recurenţii au susţinut, ca şi prin recursul de
faţă, că Legea spirtului din 1930 este neconstituţională, deoarece această lege fiind producătoare de venituri,
ca orice lega fiscală, trebuia să fie votată mai întâi de Cameră şi apoi de Senat şi că, prin art. 158, decretându‑se
pedeapsa confiscării averii particulare, ea contravine art. 15 din Constituţie.
Că, prin urmare, din cele arătate mai sus, rezultă că între recursul de faţă şi cel soluţionat prin decizia
Secţiunilor‑Unite Nr. 108 din 1939, există identitate de obiect – prin ambele recursuri atacându‑se
aceeaşi decizie –, identitate de cauză, întrucât prin amândouă recursurile se invoacă aceleaşi motive de
neconstituţionalitate şi identitate de persoane.
Că, astfel fiind, potrivit art. 1201 din Codul civil, în cauză există autoritate de lucru judecat, rezultând
din decizia Nr. 108 din 1939 a Secţiunilor‑Unite ale acestei Înalte Curţi şi, prin consecinţă, recursul în
neconstituţionalitate de faţă trebue respins.
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Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul
Având în vedere că prin contestaţia de faţă nu se arată la care din aceste două decizii ale Secţiunilor‑Unite
s’a introdus această contestaţie, pentru a se putea determina decizia atacată cu contestaţie şi să se poată
astfel verifica susţinerile sale.
Considerând că, deşi este exact că deciziunile Înaltei Curţi de Casaţie nu sunt susceptibile de nicio cale
de atac atunci când ele sunt pronunţate cu regulata citare a părţilor, totuşi atunci când s’a comis un viciu
de procedură, prin lipsa totală de citare sau prin neregulata citare a părţilor pentru termenul de judecată,
deciziunile Înaltei Curţi de Casaţie, pronunţate în asemenea condiţiuni, pot fi atacate şi retractate pe calea
contestaţiei.
Că, însă, pentru a se putea lua în cercetare o asemenea contestaţiune, trebue, în prim rând, să se arate
în contra cărei deciziuni partea înţelege să introducă cererea sa, această arătare constituind o condiţiune
neapărat necesară pentru ca Secţiunile‑Unite ale Înaltei Curţi să fie în măsură să poată exercita controlul său
asupra exactităţii susţinerilor formulate şi aceasta în afară de celelalte condiţiuni cerute de legea organică a
Înaltei Curţi, cu privire la formularea motivelor de casare.
Că, deci, astfel fiind, contestaţiunea de faţă trebue respinsă ca neregulat introdusă.
Pentru aceste motive, Curtea respinge contestaţia.
*
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CAPITOLUL III
CONTROLUL DE CONSTITUŢIONALITATE
ÎN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA
– selecţie de decizii în rezumat –

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
A ROMÂNIEI
1. Neconstituţionalitate. Admisibilitatea unei excepţii de neconstituţionalitate referitoare la o
normă care, deşi nu mai este în vigoare, se aplică litigiului de drept comun. Liberul acces la justiţia
constituţională
Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 549 din 3 august 2011 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 549 din 3 august
2011
Rezumat[1]:
I. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, s‑a susţinut că art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
condiţionează accesul la instanţa constituţională de existenţa normei juridice contestate în fondul activ al
legislaţiei. Astfel, chiar dacă dispoziţiile legale sub imperiul cărora s‑au constituit raporturile juridice dintre
părţi au fost abrogate sau modificate, ele continuă să guverneze din punct de vedere substanţial acele
raporturi juridice şi, prin urmare, nu există niciun motiv pentru care să nu poată forma obiect al excepţiei de
neconstituţionalitate.
II. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a constatat că, potrivit Legii fundamentale,
singura autoritate abilitată să exercite controlul constituţionalităţii legilor sau ordonanţelor este instanţa
constituţională. Prin urmare, nici Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi nici instanţele judecătoreşti sau alte
autorităţi publice ale statului nu au competenţa de a controla constituţionalitatea legilor sau ordonanţelor,
indiferent dacă acestea sunt sau nu în vigoare. Prin urmare, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie
coroborate cu cele ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta
este singura autoritate competentă în materia controlului de constituţionalitate, fiind exclusă orice partajare
sub acest aspect cu instanţele de drept comun.
În cazul controlului concret exercitat pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, jurisprudenţa instanţelor
constituţionale europene în ceea ce priveşte normele juridice care nu mai sunt în vigoare, dar care sunt
aplicabile cauzei, este în sensul controlului pe fond al acestor norme. Astfel, în cazul Germaniei, Italiei, Ungariei,
Republicii Cehe, Poloniei sau Franţei, pe baza unor prevederi regulamentare sau orientări jurisprudenţiale,
instanţele constituţionale au considerat mai importantă analiza pe fond a dispoziţiilor criticate, în scopul
eliminării acelora care nu corespund imperativelor constituţionale, decât stabilirea unui criteriu procedural
pur formal care ar conduce la încetarea procesului.
[1]
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Rezumat realizat de dna Mihaela Senia Costinescu, magistrat‑asistent şef la Curtea Constituţională.
controlul de constituţionalitate în românia şi republica moldova

Cu privire la stabilirea competenţei Curţii Constituţionale în materia controlului constituţionalităţii actelor
normative ieşite din vigoare, Curtea a mai fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
Legii nr. 47/1992, în ceea ce priveşte sintagma „în vigoare”, pe care a respins‑o ca neîntemeiată. În motivarea
soluţiei a reţinut, în principal, că intervenţia sa în aprecierea constituţionalităţii unor norme juridice care
şi‑au încetat existenţa ar fi contrară rolului şi funcţiilor sale stabilite prin Constituţie, precum şi principiului
neretroactivităţii legii, considerente în raport cu care nu se poate reţine încălcarea prevederilor art. 21 din
Constituţie.
În practică însă starea de activitate a legii, ca o condiţie de acces la instanţa constituţională, s‑a relevat a
fi un impediment de multe ori insurmontabil, cu atât mai dificil de calificat ca rezonabil cu cât, potrivit legii,
o asemenea cale de atac este deschisă oricărei persoane lezate în drepturile şi interesele sale legitime. Este
motivul pentru care reglementarea în cauză a format obiectul mai multor excepţii de neconstituţionalitate,
acestea constituindu‑se – în opinia Curţii – într‑un element de noutate, de natură să impună reexaminarea
atât a soluţiei adoptate în precedent, cât şi a considerentelor pe care se întemeiază; pe cale de consecinţă, se
impune reconsiderarea, în parte, a jurisprudenţei în materie, în sensul celor ce urmează.
Este de principiu că impunerea, prin lege, a unor exigenţe cum ar fi instituirea unor termene sau condiţii
procesuale, pentru valorificarea de către titular a dreptului său subiectiv, chiar dacă constituie îngrădiri ale
accesului liber la justiţie, are o solidă şi indiscutabilă justificare prin prisma finalităţii urmărite, constând în
limitarea în timp a stării de incertitudine în derularea raporturilor juridice şi în restrângerea posibilităţilor
de exercitare abuzivă a respectivului drept. Prin intermediul lor se asigură ordinea de drept, indispensabilă
pentru valorificarea drepturilor proprii, cu respectarea atât a intereselor generale, cât şi a drepturilor şi
intereselor legitime ale celorlalţi titulari, cărora statul este ţinut, în egală măsură, să le acorde ocrotire.
Totodată, este incontestabil faptul că legiuitorul are competenţa de a adopta asemenea reglementări, în
virtutea art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura
de judecată sunt prevăzute numai prin lege”.
Dezvoltarea normelor constituţionale ale art. 146 lit. d) în cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, în sensul concretizării condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească o lege sau o ordonanţă
pentru a putea fi supusă controlului de constituţionalitate pe calea excepţiei, chestiune prejudicială, ridicată
în faţa instanţei judecătoreşti, este, în cvasitotalitate, justificată şi corespunde voinţei legiuitorului constituant.
Având dezlegarea constituţională să procedeze ca atare, legiuitorul este ţinut însă să o facă orientându‑se
după principiul est modus in rebus. Altfel spus, acesta trebuie să fie preocupat ca exigenţele astfel instituite să
fie îndeajuns de rezonabile încât să nu antreneze o restrângere excesivă a exerciţiului dreptului, de natură să
pună sub semnul întrebării însăşi existenţa acestuia.
În sistemul român de control concret al constituţionalităţii legilor, declanşarea controlului a posteriori
operează doar pe cale incidentală, prin intermediul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în faţa
instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, iar nu printr‑o actio popularis, pe baza sesizării directe
de către orice persoană. Rezultă, aşadar, că se poate solicita controlul de constituţionalitate numai al acelor
dispoziţii legale care, în cazuri concrete, sunt incidente pentru soluţionarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor,
legi sau ordonanţe în ansamblu ori doar anumite reglementări din cuprinsul acestora. Instituirea acestei
proceduri de control al constituţionalităţii legii aplicabile în cauza dedusă judecăţii instanţei de fond, ca
modalitate de acces la justiţie, implică în mod necesar asigurarea posibilităţii de a o utiliza pentru toţi cei care
au un drept, un interes legitim, capacitate şi calitate procesuală. Condiţia ca dispoziţia legală criticată pentru
neconstituţionalitate să aibă legătură cu soluţionarea cauzei este, evident, necesară, dar şi suficientă. Or,
adăugarea la acestea a unei condiţii suplimentare – dispoziţia legală să fie şi formal în vigoare –, a cărei
neîndeplinire are semnificaţia drastică a unui veritabil fine de neprimire a cererii de sesizare a instanţei
constituţionale cu respectiva excepţie de neconstituţionalitate, constituie o îngrădire a accesului liber la
justiţia constituţională, contravenind astfel prevederilor art. 21 alin. (1), (2) şi (3) coroborate cu cele ale
art. 146 lit. d) din Constituţie. Aceasta, cu atât mai mult cu cât scoaterea sau ieşirea formală din vigoare a
unei norme juridice nu înseamnă neapărat şi în toate situaţiile inaplicabilitatea sa.
Conform principiului general, o normă juridică acţionează în timp din momentul intrării ei în vigoare şi
până în momentul ieşirii sale din vigoare şi se bucură de prezumţia de constituţionalitate. Sunt şi excepţii
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de la acest principiu general, cum sunt retroactivitatea şi ultraactivarea legii penale şi contravenţionale mai
favorabile sau ultraactivarea legii penale temporare. Chiar şi legea civilă poate ultraactiva în unele situaţii,
potrivit principiului tempus regit actum. Astfel, o lege posterioară nu poate atinge dreptul născut sub
imperiul legii anterioare, aceasta urmând să guverneze dreptul respectiv, inclusiv soluţionarea litigiului legat
de realizarea acelui drept, chiar şi ulterior ieşirii sale din vigoare. Legea nouă – normă de drept material,
care abrogă expres legea anterioară, chiar dacă ar conţine dispoziţii asemănătoare cu cele abrogate, nu
poate guverna raportul juridic existent între părţi, nefiind aplicabilă cauzei deduse judecăţii; controlul de
constituţionalitate asupra acestor noi dispoziţii nu ar prezenta niciun fel de relevanţă asupra soluţionării
litigiului, efectuarea unui asemenea control echivalând cu ridicarea din oficiu de către Curtea Constituţională
a excepţiei de neconstituţionalitate cu privire la alte texte decât cele criticate de autorul excepţiei, ceea
ce este inadmisibil, fiind contrar dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie şi ale art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992. Prin urmare, controlul de constituţionalitate vizează doar dispoziţiile aplicabile cauzei, chiar dacă
acestea nu mai sunt în vigoare.
În ceea ce priveşte deciziile prin care se constată neconstituţionalitatea unor dispoziţii care nu mai sunt în
vigoare, Curtea a stabilit că acestea nu produc efecte retroactive, ci exclusiv pentru viitor. Aşa fiind, efectele
deciziei de admitere se limitează exclusiv asupra aplicării în timp a dispoziţiei sancţionate, căreia i se refuză
ultraactivarea întemeiată pe principiul tempus regit actum, iar nu şi asupra existenţei normei în dreptul
pozitiv, care, în urma abrogării sau ajungerii la termen survenite anterior momentului în care se realizează
controlul de constituţionalitate, a trecut în stare pasivă.
Curtea a constatat că limitarea caracterului definitiv şi obligatoriu al deciziilor prin care se constată
neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr‑o lege sau dintr‑o ordonanţă doar
la acele decizii care sancţionează texte de lege care sunt în vigoare, limitare instituită de dispoziţiile art. 31
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, apare, de asemenea, ca fiind contrară Constituţiei
III. Pentru toate aceste considerente, Curtea, cu unanimitate de voturi, a constatat că sintagma „în vigoare”
din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în
sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din
ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare.
*

2. În vederea stabilirii legii penale mai favorabile este interzisă crearea de către instanţele
judecătoreşti, pe cale de interpretare, a unei lex tertia prin combinarea prevederilor din legi
succesive
Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din
Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 20 mai 2014
Rezumat[2]:
I. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie susţine că prevederile
criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 61 referitor la Parlament ca unică autoritate legiuitoare a
ţării, deoarece, deşi dispoziţiile art. 5 din Codul penal, care reglementează aplicarea legii penale mai favorabile
până la judecarea definitivă a cauzei, sunt, în sine, constituţionale, apreciază că, prin modul în care sunt
interpretate şi aplicate în practica organelor judiciare, pot genera încălcări ale Legii fundamentale, ajungând
la combinarea de prevederi mai favorabile din legi penale succesive, împrejurare de natură a conduce la
crearea unei lex tertia.
[2]
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Rezumat realizat de dna Afrodita Laura Tutunaru, magistrat‑asistent la Curtea Constituţională.
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II. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a statuat că dispoziţiile art. 5 din actualul Cod
penal, în interpretarea care permite instanţelor de judecată, în determinarea legii penale mai favorabile,
să combine dispoziţiile Codului penal din 1969 cu cele ale actualului Cod penal, contravine dispoziţiilor
constituţionale ale art. 1 alin. (4) privind separaţia şi echilibrul puterilor în stat, precum şi ale art. 61 alin. (1)
privind rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării.
Raportat la aceste prevederi constituţionale, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că prevederile legale
care guvernează activitatea instanţelor judecătoreşti şi fixează poziţia lor faţă de lege, acceptă în mod
unanim că „atribuţiile judecătorului implică identificarea normei aplicabile, analiza conţinutului său şi o
necesară adaptare a acesteia la faptele juridice pe care le‐a stabilit, astfel încât legiuitorul aflat în imposibilitate
de a prevedea toate situaţiile juridice lasă judecătorului, învestit cu puterea de a spune dreptul, o parte
din iniţiativă. Astfel, în activitatea de interpretare a legii, judecătorul trebuie să realizeze un echilibru între
spiritul şi litera legii, între exigenţele de redactare şi scopul urmărit de legiuitor, fără a avea competenţa de a
legifera, prin substituirea autorităţii competente în acest domeniu” (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale
nr. 838 din 27 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 3 iulie 2009).
Puterea judecătorească, prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, are rolul constituţional de a da unui text
de lege anumite interpretări, în scopul aplicării unitare de către instanţele judecătoreşti. Acest fapt nu
presupune însă că instanţa supremă se poate substitui Parlamentului, unica putere legiuitoare în stat, dar
implică anumite exigenţe constituţionale ce ţin de modalitatea concretă în care se realizează interpretarea.
În cazul dedus judecăţii, interpretarea duală a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal este evidentă, însă, pentru
argumentele expuse, una dintre interpretări contravine dispoziţiilor care stabilesc sfera de competenţă a
puterii legiuitoare, consacrate de art. 61 alin. (1) din Constituţie, cu consecinţa înfrângerii separaţiei şi
echilibrului puterilor în stat, prevăzute de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală. Astfel, interpretarea potrivit
căreia legea penală mai favorabilă presupune aplicarea instituţiilor autonome mai favorabile, este de natură
să înfrângă exigenţele constituţionale, deoarece, în caz contrar, s‐ar rupe legătura organică dintre instituţiile
de drept penal aparţinând fiecărei legi succesive, cu consecinţa directă a schimbării conţinutului şi sensului
actelor normative adoptate de către legiuitor.
Curtea a observat că noţiunea de instituţie autonomă nu este reglementată în niciunul dintre cele
două coduri penale şi nici în legea de aplicare a actualului Cod penal. Aşa fiind, chiar dacă în limbajul juridic
curent utilizarea noţiunii de instituţie autonomă pentru anumite categorii juridice este acceptată, caracterul
autonom al acesteia, astfel cum acesta este susţinut în doctrină şi practica judiciară, presupune că ea are o
existenţă de sine stătătoare şi nu depinde de ansamblul normativ în care este integrată pentru a‐şi îndeplini
finalitatea. Or, o atare concluzie este inadmisibilă, întrucât nu se poate reţine că o normă din Codul penal care
reglementează cu privire la o anumită instituţie de drept penal (recidivă, concurs de infracţiuni, prescripţie
etc.) este independentă de legea căreia îi aparţine. Această distincţie are o deosebită importanţă pentru
înţelegerea conceptului de lege, pentru că numai aşa se poate oferi noţiunii de „lege penală mai favorabilă”
un înţeles constituţional.
Faptul că legiuitorul a definit în art. 173 din Codul penal noţiunea de lege penală ca fiind „orice dispoziţie cu
caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanţe de urgenţă sau alte acte normative care la data adoptării
lor aveau putere de lege” nu echivalează cu împrejurarea că acele dispoziţii sunt legi, ci doar cu faptul că sunt
norme distincte care aparţin legii şi au forţa acesteia. Codul penal constituie o lege unitară, asemenea norme
fiind prevăzute şi în legile speciale care reglementează alte relaţii sociale, dar stabilesc, totodată, şi fapte
care constituie infracţiuni (cum ar fi infracţiunile reglementate de legislaţia vamală, fiscală etc.). Înţelesul
noţiunii de lege penală consacrat de art. 173 are în vedere alte acte normative care prevăd fapte ce constituie
infracţiuni, legiuitorul urmărind a face legătura materială dintre Codul penal şi alte legi speciale care, deşi nu
sunt penale, reglementând cu privire la alt tip de relaţii sociale, cuprind şi dispoziţii cu caracter penal. Calificarea
caracterului penal al acestor dispoziţii le scoate din sfera domeniului principal de reglementare (fiscal, vamal
etc.) cu scopul de a înlătura orice fel de obiecţii potrivit cărora faptele antisociale respective ar putea urma
numai regimul juridic respectiv, în acest mod fiind exclusă o eventuală sustragere de la răspunderea penală.
Pentru a satisface cerinţele constituţionale ale art. 16 alin. (1) potrivit cărora „Cetăţenii sunt egali în
faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, este interzisă alternarea instituţiilor de
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drept penal din cele două legi, deoarece, în caz contrar, în aplicarea legii penale mai favorabile s‐ar crea o
discriminare pozitivă cu consecinţa creării unui privilegiu pentru infractorul care este judecat în perioada de
tranziţie a legii. Toate aceste argumente conduc la constatarea încălcării dispoziţiilor art. 1 alin. (4) şi art. 61
alin. (1) din Constituţie, întrucât prin combinarea dispoziţiilor penale din mai multe legi succesive se creează,
pe cale judiciară, o a treia lege care neagă raţiunea de politică penală concepută de legiuitor.
Având în vedere cele de mai sus, Curtea a considerat că numai interpretarea prevederilor art. 5 din Codul
penal în sensul că legea penală mai favorabilă se aplică în ansamblul ei este singura care poate înlătura viciul
de neconstituţionalitate.
Potrivit jurisprudenţei sale, Curtea a consacrat posibilitatea şi obligaţia sa de a interveni, ori de câte ori
este sesizată, în cazul în care un text legal poate genera interpretări de natură a aduce atingere prevederilor
constituţionale. Acest lucru este valabil şi în ipoteza în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în realizarea
atribuţiilor constituţionale prevăzute de art. 126 alin. (3), a pronunţat o decizie pentru interpretarea şi
aplicarea unitară a legii cu ocazia soluţionării unui recurs în interesul legii. Prin aceasta, instanţa de contencios
constituţional nu intră în sfera de competenţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Împrejurarea că printr‐o decizie pronunţată într‐un recurs în interesul legii se dă unui text legal o
anumită interpretare nu este de natură a fi convertită într‐un fine de neprimire care să oblige Curtea ca, în
pofida rolului său de garant al supremaţiei Constituţiei, să nu mai analizeze textul în cauză în interpretarea
dată de instanţa supremă. Aceeaşi soluţie se impune şi în ce priveşte consacrarea unei anumite interpretări
legale prin hotărâri prealabile pronunţate în temeiul art. 475 şi urm. din Codul de procedură penală.
În măsura în care prin dezlegarea dată unor probleme de drept se atribuie unui text de lege un anumit
înţeles, instanţa de judecată, din oficiu, procurorul sau partea dintr‐un proces care se consideră prejudiciată
constituţional de dispoziţia legală respectivă în interpretarea statuată prin hotărârea prealabilă pot uza de
invocarea excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, indiferent de interpretările ce se pot aduce unui text
atunci când Curtea Constituţională a hotărât că numai o anumită interpretare este conformă cu Constituţia,
menţinându‐se astfel prezumţia de constituţionalitate a textului în această interpretare, instanţele
judecătoreşti trebuie să se conformeze deciziei Curţii şi să o aplice ca atare.
Prin urmare, orice altă interpretare pe care practica judecătorească o atribuie textului conferă acestuia
vicii de neconstituţionalitate. Totodată, Curtea a observat că prin Decizia nr. 2 din 14 aprilie 2014, Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a decis că în
aplicarea art. 5 din Codul penal prescripţia răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă faţă de instituţia
pedepsei, conferind astfel art. 5 din Codul penal, în interpretarea dată, valenţe neconstituţionale. Curtea a
constatat că, odată cu publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, efectele Deciziei nr. 2 din
14 aprilie 2014 a instanţei supreme încetează, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (4) din Constituţie şi
cu cele ale art. 4771 din Codul de procedură penală.
III. Pentru toate aceste considerente, Curtea, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de
neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care
nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.
*

3. Orele de religie în unităţile de învăţământ preuniversitar. Pentru a fi deplin respectată
libertatea de conştiinţă şi religie, care implică libertatea de a aparţine sau nu vreunei religii,
legiuitorul este ţinut de o obligaţie de neutralitate şi imparţialitate. Această obligaţie este realizată
în situaţia în care statul veghează la respectarea acestor libertăţi, consacrând posibilitatea
părinţilor, reprezentanţilor legali ai elevilor minori, respectiv posibilitatea elevilor majori, de a
solicita participarea la orele de religie
Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei
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naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea
şi funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 59 din 23 ianuarie 2015
Rezumat[3]:
I. În motivarea obiecţiei de neconstituţionalitate, se arată că Religia este reglementată ca disciplină
ce face parte din trunchiul comun a structurii educaţionale şi cuprinde elemente specifice confesionale de
dogmatică, catehism şi liturgică. Prin urmare, copiii din România sunt obligaţi să participe la disciplina Religie,
situaţie care încalcă dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, atât a acestora, cât şi a părinţilor
lor. Este adevărat că dispoziţiile legale criticate dau posibilitatea părinţilor să solicite în scris ca elevul să nu
frecventeze aceste ore, dar această reglementare nu anulează caracterul obligatoriu al studierii disciplinei
Religie, întrucât până la solicitarea scrisă copilul este obligat să studieze disciplina confesională. Caracterul
obligatoriu al acestei discipline ce face parte din trunchiul comun al tuturor disciplinelor obligatorii creează o
presiune asupra copiilor şi părinţilor acestora care îi determină să acţioneze cu greu sau chiar să nu acţioneze
în situaţia în care ar dori să nu frecventeze acele cursuri.
II. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a reţinut că modul în care legiuitorul a reglementat
oferta educaţională referitoare la disciplina Religie, este de natură să afecteze libertatea de conştiinţă. Astfel,
potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Constituţie, individul se bucură de libertatea neîngrădită a gândirii, a
conştiinţei şi a credinţei religioase, situaţie ce conferă consistenţă liberei dezvoltări a personalităţii umane
ca valoare supremă garantată de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală. Totodată, potrivit art. 32 alin. (5)
din Constituţie, „învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi confesionale,
în condiţiile legii”, sens în care învăţământul religios vizează atât instituţii de învăţământ organizate de culte
pentru pregătirea personalului propriu de cult în condiţiile legii, cât şi educaţia religioasă realizată de şcolile
de stat în aşa fel încât să fie avută în vedere respectarea libertăţii conştiinţei, precum şi respectarea dreptului
părinţilor sau a tutorilor de a asigura educaţia copiilor lor minori potrivit propriilor convingeri. Tot acest cadru
este instituit pentru a asigura protecţia convingerilor religioase ale fiecărei persoane.
Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) teza finală din Legea fundamentală, „Nimeni nu poate fi
constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrară convingerilor sale” şi art. 29 alin. (6)
din Constituţie, „Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor
minori a căror răspundere le revine”.
Curtea a constatat că Legea fundamentală garantează părinţilor dreptul la îngrijirea şi educarea copiilor
lor şi cuprinde dreptul la educarea religioasă. De aceea, este primordial dreptul acestora de a transmite
copiilor convingerile proprii legate de probleme religioase. De asemenea, părinţii au dreptul de a‑şi ţine
departe copiii de convingeri religioase. Însă acest drept de educare nu aparţine exclusiv părinţilor, statul,
căruia i s‑a încredinţat controlul asupra întregului sistem şcolar, asumându‑şi în mod autonom şi concurent
o misiune proprie de educare, corelativă cu cea a părinţilor. Rezultă că, pe de o parte, există o obligaţie
negativă a statului de a nu interveni în formarea sau aderarea la o convingere sau credinţă religioasă, iar,
pe de altă parte, există şi obligaţia pozitivă potrivit căreia, în măsura în care persoana se manifestă în sensul
studierii sau receptării învăţăturilor unui anumit cult sau credinţă religioasă, să creeze cadrul legislativ şi
instituţional necesar exercitării drepturilor prevăzute de art. 29 şi art. 32 din Constituţie. Însă, în niciun caz
o persoană nu poate fi pusă ab initio în situaţia de a‑şi apăra sau proteja libertatea conştiinţei, pentru că o
asemenea abordare ar contraveni obligaţiei negative a statului, care, în virtutea acestei obligaţii, nu poate
impune studierea religiei. Aşa fiind, numai după exprimarea dorinţei elevului major, respectiv a părinţilor
sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, de a‑şi însuşi prin studiu preceptele specifice unui anumit
cult religios intervine obligaţia pozitivă a statului de a asigura cadrul necesar menţionat. În adoptarea
reglementărilor sale în domeniul învăţământului, legiuitorul trebuie să ţină seama de faptul că art. 29 alin. (6)
din Constituţie garantează dreptul la învăţământul religios şi nu obligaţia de a frecventa cursuri de religie. Sub
acest aspect, manifestarea liberă a opţiunilor implică în mod necesar iniţiativa proprie a persoanei în sensul
[3]

Rezumat realizat de dna Afrodita Laura Tutunaru, magistrat‑asistent la Curtea Constituţională.
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frecventării disciplinei Religie, iar nu consimţirea tacită sau refuzul expres. Exprimarea unei opinii din
perspectiva prevederilor constituţionale referitoare la libertatea conştiinţei şi a religiei aplicabile în domeniul
învăţământului religios trebuie să aibă întotdeauna un sens pozitiv (persoana alege să studieze religia), iar
nu un sens negativ (persoana alege să nu studieze religia), întrucât în cea de‑a doua ipoteză persoana este
prezumată ca manifestând deja opţiunea de a studia, fiind nevoită să acţioneze ulterior pentru excluderea
sa din grupul de studiu. Or, o atare reglementare nu reprezintă altceva decât o constrângere a persoanei în
manifestarea unei opţiuni, ceea ce de plano, contravine libertăţii conştiinţei consacrată de Constituţie.
Curtea Constituţională a mai constatat că şcoala trebuie să fie deschisă pentru idei şi valori religioase,
deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (2) din Constituţie, statul garantează libertatea conştiinţei, care
trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
De aceea, statului îi este interzis să adopte soluţii legislative care pot fi interpretate ca fiind lipsite de
respect faţă de convingerile religioase sau filozofice ale părinţilor, motiv pentru care organizarea activităţii
şcolare trebuie să se subordoneze atingerii unui scop de conciliere în exercitarea funcţiilor pe care şi le asumă
în procesul de educaţie şi de predare a religiei cu respectarea dreptului părinţilor de a asigura educaţia în
conformitate cu propriile convingeri religioase. Ca parte a sistemului constituţional de valori, libertăţii de
conştiinţă religioase îi este atribuit imperativul toleranţei, în special în relaţie cu demnitatea umană garantată
de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală, ce domină ca valoare supremă întregul sistem de valori. Acest
motiv exclude, de principiu, ca activităţile şi comportamentele ce izvorăsc dintr‑o anumită atitudine de
credinţă ori de convingeri filozofice non‑religioase să fie supuse sancţiunilor pe care statul le prevede pentru
un asemenea comportament, indiferent de motivaţiile de credinţă ale persoanei în cauză.
III. Pentru toate aceste considerente, Curtea, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de
neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 9 alin. (2) teza întâi din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi
art. 18 alin. (2) teza întâi din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt neconstituţionale.
*

4. Interpretarea Constituţiei prin prisma tratatelor internaţionale la care România este parte.
Relaţia cu dreptul Uniunii Europene
Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86
alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din
28 aprilie 2015
Rezumat[4]:
I. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, s‑a susţinut că textul legal criticat este neconstituţional,
întrucât înlătură, în cazul angajatorului aflat în insolvenţă, dreptul salariaţilor la consultare şi informare
atunci când au loc concedieri colective, drept recunoscut, în general, salariaţilor şi reglementat expres în
art. 69 şi urm. din Codul muncii. S‑a mai arătat că, prin Hotărârea din 3 martie 2011, pronunţată în Cauza
C‑235/2010, David Claes ş.a. c. Landsbanki Luxembourg SA, în interpretarea Directivei 98/59/CE, Curtea de
Justiţie a Uniunii Europene a dat o interpretare directă dreptului fundamental al salariaţilor de a fi consultaţi
şi informaţi, inclusiv în procedura insolvenţei. În aceste condiţii, în opinia autorilor excepţiei, este evident că
această hotărâre este generatoare de efecte juridice obligatorii pentru statele membre, în sensul recunoaşterii
acestor drepturi.
[4]

Rezumat realizat de dl Benke Károly, magistrat‑asistent şef la Curtea Constituţională. Pentru un comentariu al acestei
decizii, a se vedea M.-M. Pivniceru şi Benke K., Constitutionalisation of the obligations under international treaties and European
Union binding acts – Constitutional Court of Romania în Vienna Journal on International Constitutional Law, vol. 9, nr. 3/2015,
p. 451-456.
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II. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a stabilit că art. 41 alin. (2) din Constituţie,
consacrând dreptul salariaţilor la măsuri de protecţie socială, enumeră elementele componente ale acestui
drept, respectiv securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea
unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii
deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi „alte situaţii specifice, stabilite prin lege”. Curtea a
constatat că intenţia legiuitorului constituant, prin trimiterea la „alte situaţii specifice, stabilite prin lege” în
vederea determinării sferei de cuprindere normativă a dreptului, a fost aceea de a permite configurarea şi
structurarea acestuia într‑un mod dinamic, permiţând adaptarea sa noilor realităţi economice sau sociale care
intervin în evoluţia societăţii. De aceea, faptul că teza a doua a art. 41 alin. (2) din Constituţie identifică anumite
elemente componente ale dreptului nu poate duce la concluzia că această enumerare este exhaustivă, ceea
ce înseamnă că legiuitorul constituant, prin enumerarea realizată, a dorit ca în mod obligatoriu elementele
esenţiale, componente ale dreptului să se regăsească în corpul Constituţiei, impunând, aşadar, acest minim
în privinţa standardului de protecţie al dreptului, fără să excludă posibilitatea adaptării conţinutului dreptului
la alte situaţii specifice.
Curtea, în vederea configurării dreptului fundamental la protecţia socială a muncii, pe lângă elementele
componente ale acestuia, expres enumerate de textul constituţional, a statuat în baza art. 11 şi art. 20 din
Constituţie, că există o obligativitate a interpretării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în concordanţă cu
tratatele internaţionale la care România este parte, iar legiuitorul constituant a impus în mod implicit un nivel
de protecţie constituţională a drepturilor şi libertăţilor fundamentale cel puţin la nivelul celui prevăzut în
actele internaţionale. În acest context, reglementarea unei măsuri de protecţie socială a muncii într‑un tratat
internaţional, coroborată cu importanţa şi amplitudinea sa socială, are drept rezultat conferirea dreptului
sau libertăţii prevăzute în cuprinsul Constituţiei a unei interpretări în consonanţă cu tratatul internaţional, cu
alte cuvinte a unei interpretări care dezvoltă în mod evolutiv conceptul constituţional. Astfel, Curtea, având
în vedere prevederile pct. 21 şi 29 din Partea I a Cartei sociale europene, revizuită, a stabilit că dreptul la
protecţia socială a muncii cuprinde ca elemente componente informarea şi consultarea angajaţilor, acestea
fiind, astfel, integrate conţinutului normativ al dreptului fundamental anterior menţionat.
Având în vedere cele anterior expuse, Curtea a stabilit că teza întâi a art. 41 alin. (2) din Constituţie, pe
lângă elementele esenţiale componente ale dreptului la protecţia socială a muncii menţionate expres în
Constituţie, permite, implicit, posibilitatea constituţionalizării pe calea jurisprudenţei Curţii Constituţionale a
măsurilor de protecţie socială a muncii reglementate prin tratate internaţionale, precum şi a celor prevăzute
prin lege ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de statul român sau a necesităţii reglementării
unor măsuri cu un impact social‑economic deosebit. Rezultă că informarea şi consultarea angajaţilor sunt
elemente componente ale dreptului la măsuri de protecţie socială a muncii cu valenţe constituţionale,
alăturându‑se, pe cale interpretativă, celor expres menţionate în cuprinsul art. 41 alin. (2) teza a doua din
Constituţie.
În aceste condiţii, dreptul la informarea şi consultarea angajaţilor în ipoteza concedierilor colective vizează
orice procedură de concediere colectivă, indiferent de particularităţile domeniului în care aceasta intervine. În
speţă, legiuitorul, prin modul în care a înţeles să reglementeze procedura concedierilor colective în ipoteza
unei societăţi aflate în procedura insolvenţei, a negat dreptul la informarea şi consultarea angajaţilor, ceea
ce echivalează cu nesocotirea dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Constituţie. În consecinţă, Curtea a constatat
că dispoziţiile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 sunt neconstituţionale, fiind contrare art. 41
alin. (2) din Constituţie, astfel cum acesta este interpretat, în temeiul art. 20 alin. (1) din Constituţie, prin
prisma pct. 21 şi 29 din Partea I din Carta socială europeană revizuită.
În cauză, autorii excepţiei au arătat că, avându‑se în vedere art. 27 din Carta drepturilor fundamentale ale
Uniunii Europene, precum şi Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor
statelor membre cu privire la concedierile colective, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, prin Hotărârea din
3 martie 2011, pronunţată în Cauza C‑235/2010, David Claes ş.a. c. Landsbanki Luxembourg SA, a stabilit că
obligaţiile de informare şi consultare prevăzute de directivă trebuie respectate indiferent că faţă de societate
a fost deschisă procedura reorganizării judiciare sau cea a lichidării.
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Curtea Constituţională a statuat că prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi ale directivelor – acte juridice care nu urmează
regimul juridic al tratatelor prevăzut de art. 20 din Constituţie, ci au o reglementare specială, la art. 148 din
Constituţie – sunt aplicabile în controlul de constituţionalitate în măsura în care asigură, garantează şi dezvoltă
prevederile constituţionale în materia drepturilor fundamentale, cu alte cuvinte, în măsura în care nivelul lor
de protecţie este cel puţin la nivelul normelor constituţionale în domeniul drepturilor omului. În privinţa
aplicării actelor obligatorii ale Uniunii Europene în cadrul controlului de constituţionalitate, Curtea a reţinut
că folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de constituţionalitate ca normă interpusă
celei de referinţă implică, în temeiul art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţia României, o condiţionalitate
cumulativă: pe de o parte, această normă să fie suficient de clară, precisă şi neechivocă prin ea însăşi sau
înţelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
şi, pe de altă parte, norma trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de relevanţă constituţională, astfel
încât conţinutul său normativ să susţină posibila încălcare de către legea naţională a Constituţiei – unica
normă directă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate”. Curtea a constatat aplicabilitatea
acestei jurisprudenţe şi în cauza de faţă, fără a încălca identitatea constituţională naţională. Neconcordanţa
normativă constatată nu îşi poate avea rezolvarea doar prin recurgerea la principiul constituţional al priorităţii
de aplicare a actelor Uniunii Europene, ci prin constatarea încălcării art. 148 alin. (2) din Constituţie, text
care cuprinde, în mod implicit, o clauză de conformare a legilor interne cu actele Uniunii Europene, iar
încălcarea acesteia, în ipoteza actelor Uniunii Europene cu relevanţă constituţională, trebuie sancţionată
ca atare de către Curtea Constituţională. Desigur, în privinţa actelor Uniunii Europene care nu au relevanţă
constituţională, competenţa de a remedia neconcordanţa normativă aparţine legiuitorului sau instanţelor
judecătoreşti, după caz.
Curtea a mai reţinut că, întrucât textul legal criticat este abrogat la data pronunţării deciziei, fiind, aşadar,
eliminat din fondul activ al legislaţiei, legiuitorul nu îl mai poate pune de acord cu actele Uniunii Europene
incidente, astfel încât numai instanţele judecătoreşti ar fi competente să soluţioneze conflictul dintre norma
europeană şi cea naţională. Nepunerea de acord a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006
cu actele obligatorii Uniunii Europene cu relevanţă constituţională în perioada de activitate a Legii nr. 85/2006
constituie eo ipso o încălcare a prevederilor art. 148 alin. (4) din Constituţie, întrucât legiuitorul a permis ca
raporturile juridice de muncă să fie guvernate de aceste dispoziţii naţionale, derobându‑se de obligaţia sa
constituţională de a garanta, pe plan legislativ, cel puţin acelaşi nivel de protecţie al dreptului la măsuri de
protecţie socială a muncii cu cel prevăzut în actele obligatorii ale Uniunii Europene, precum şi de a pune de
acord în mod permanent şi continuu legislaţia naţională infraconstituţională cu actele obligatorii ale Uniunii
Europene.
III. Pentru toate aceste considerente, Curtea a admis, cu majoritate de voturi, excepţia de neconstituţio‑
nalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr.  85/2006 privind procedura insolvenţei.
*

5. Cerinţa unui număr de minimum 25.000 de membri fondatori, domiciliaţi în cel puţin 18
din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 700 de persoane pentru fiecare
dintre aceste judeţe şi municipiul Bucureşti – ca una dintre condiţiile formale pentru împlinirea
procedurii legale de înregistrare a unui partid politic – are caracter excesiv, disproporţionat în
actualul context socio‑politic al ţării şi faţă de măsurile legale în vigoare ce vizează finanţarea
publică a partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi reprezentarea parlamentară
a electoratului. În raport cu actualul stadiu al evoluţiei societăţii româneşti, reglementarea care
consacră o astfel de cerinţă nu mai corespunde cerinţelor sale de necesitate, iar, prin caracterul
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său excesiv, duce la imposibilitatea exercitării efective a dreptului de asociere, ceea ce echivalează
cu afectarea dreptului în însăşi substanţa sa
Decizia nr. 75 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19
alin. (1) şi (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din data de
21 aprilie 2015
Rezumat[5]:
I. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia au susţinut că dispoziţiile art. 19
alin. (3) din Legea nr. 14/2003 generează o ingerinţă asupra exercitării dreptului de asociere, astfel cum
este reglementat de art. 40 din Constituţie şi de art. 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale. Instituirea unui prag de reprezentativitate atât la nivel naţional, cât şi la nivel
regional pentru înfiinţarea unui partid politic nu se poate justifica prin invocarea art. 8 alin. (2) din Legea
fundamentală, referitor la rolul constituţional al partidului politic, deoarece acesta poate fi îndeplinit şi fără a
impune un anume prag de reprezentativitate.
II. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a reţinut că susţinerile autorilor excepţiei cu privire
la soluţia legislativă consacrată de art. 19 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, referitoare la numărul minim de 25.000
de membri fondatori drept condiţie necesară la înregistrarea unui partid politic, sunt întemeiate. Apreciind
că reglementarea criticată reprezintă o ingerinţă a autorităţilor statului asupra dreptului de asociere, Curtea
Constituţională a analizat, prin efectuarea testului de proporţionalitate, dacă aceasta îşi găseşte justificarea
sub rigoarea exigenţelor indicate de Comisia de la Veneţia şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, mai
ales cu referire la Hotărârea din 12 aprilie 2011, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în
cauza Partidul Republican al Rusiei c. Rusiei. În acest sens, Curtea a evaluat dacă ingerinţa este prevăzută de
lege (inclusiv criteriile de calitate ale legii), dacă există scop legitim şi dacă măsura este adecvată, necesară
într‑o societate democratică şi dacă păstrează justul echilibru între interesele colective şi cele individuale.
În ce priveşte prima condiţie, cea a legalităţii soluţiei juridice contestate, Curtea a constatat că aceasta a
fost iniţial prevăzută prin Decretul‑Lege nr. 8/1989 privind înregistrarea şi funcţionarea partidelor politice şi
organizaţiilor obşteşti din România, publicat în Monitorul Oficial nr. 9 din 31 decembrie 1989, fiind raportată
la un număr de 251 de membri fondatori. Prin Legea partidelor politice nr. 27/1996, acesta a crescut la
10.000, pentru ca prin noua lege din 2003 – Legea partidelor politice nr. 14/2003 –, acesta să fie ridicat
la 25.000. Potrivit expunerii de motive, exprimate cu prilejul adoptării acestui din urmă act normativ,
prin creşterea semnificativă, de la minimum 10.000 la 25.000 de membri fondatori, legiuitorul a dorit să
evite „crearea unor partide cu reprezentativitate redusă sau a unor partide regionale”, urmărind apariţia
„unora care să aibă capacitatea de a depune liste de candidaţi în majoritatea judeţelor ţării”. Astfel, dacă
această măsură este, evident, prevăzută de lege, fiind, în acelaşi timp, accesibilă, clară şi previzibilă, având,
totodată, un scop legitim, ce constă în asigurarea reprezentativităţii partidului politic în rândul electoratului,
Curtea a constatat că aceasta, deşi este adecvată în sensul că din punct de vedere abstract poate duce la
îndeplinirea scopului propus, nu este necesară într‑o societate democratică. Altfel spus, cerinţa unui număr
de minimum 25.000 de membri fondatori, domiciliaţi în cel puţin 18 din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti,
dar nu mai puţin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi municipiul Bucureşti, ca una
dintre condiţiile formale pentru împlinirea procedurii legale de înregistrare a unui partid politic, are caracter
excesiv, disproporţionat în actualul context sociopolitic al ţării şi faţă de măsurile legale în vigoare ce vizează
finanţarea publică a partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi reprezentarea parlamentară
a electoratului. Analizând motivele expuse de legiuitor la momentul adoptării Legii nr. 14/2003, Curtea
Constituţională a constatat că acestea nu mai corespund stadiului actual al societăţii româneşti, marcată
de o evoluţie politico‑istorică firească a unei democraţii instalate la sfârşitul anului 1989. Astfel, dacă riscul
[5]

Rezumat realizat de dna Claudia‑Margareta Krupenschi, magistrat‑asistent şef – director al Cabinetului preşedintelui
Curţii Constituţionale.
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creării unui număr foarte mare de partide politice, al „devalorizării” ideii de partid politic, al fragmentării
reprezentării parlamentare a acestora şi al unei sarcini excesive a bugetului de stat pe motivul finanţării publice
a acestora reprezenta o justificare acceptabilă în contextul socio‑politic al anilor 1990, Curtea a observat că,
tocmai în acea perioadă, numărul minim de membri fondatori cerut pentru înregistrarea unui partid politic a
fost cel mai scăzut din întreaga istorie evolutivă a legislaţiei în materie, adică de 251 de membri (în perioada
1989‑1996), pentru a creşte apoi la 10.000 (în perioada 1996‑2003). Apoi, la 14 ani de la evenimentele din
decembrie 1989, care au marcat schimbarea regimului comunist şi trecerea la forma de stat democratic,
legiuitorul, în 2003, a crescut din nou, semnificativ, acest număr, invocând motive de aceeaşi natură. Or,
circumstanţele avute la un moment dat în vedere de legiuitor nu se mai regăsesc în prezent, în sensul că nu
mai există riscul „devalorizării” ideii de partid politic sau a inflaţiei de partide politice, cu toate consecinţele
avute în vedere la momentul adoptării legii. Pe de altă parte, Curtea a constatat că o parte semnificativă
a aspectelor problematice avute în vedere de legiuitor pentru limitarea numărului de partide politice, şi
anume fragmentarea parlamentară sau finanţarea acestora de la bugetul de stat, îşi găseşte soluţiile chiar în
reglementările în vigoare adoptate în aceste materii. Posibilele efecte negative ce ar apărea în lipsa adoptării
măsurii legale examinate sunt, deci, contracarate prin existenţa unor instrumente legale adecvate, astfel că
această condiţie nu îşi mai găseşte raţiunea.
Curtea a considerat astfel că nu există un just echilibru între interesele colective şi cele individuale, de vreme
ce, prin condiţia de reprezentativitate ridicată, dreptul subiectiv al persoanelor interesate să constituie un
partid politic cunoaşte o limitare drastică, ce depăşeşte posibilele avantaje create prin adoptarea normei. De
asemenea, pentru stabilirea şi păstrarea echilibrului corect, legiuitorul trebuie să recurgă la ingerinţa cea
mai redusă asupra dreptului de asociere. Or, în speţă, condiţia numărului minim de membri fondatori şi a
dispersiei lor teritoriale a depăşit ceea ce este just şi echitabil în raport cu dreptul fundamental protejat –
dreptul de asociere.
Pentru aceste considerente, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 14/2003
reglementează o măsură ce, în raport cu actualul stadiu al evoluţiei societăţii româneşti, nu mai corespunde
cerinţelor sale de necesitate şi că, prin caracterul său excesiv, aceasta duce la imposibilitatea exercitării
efective a dreptului de asociere, ceea ce echivalează cu afectarea dreptului în însăşi substanţa sa. Aşa fiind,
prevederile art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice afectează dreptul de asociere, garantat de art. 40 din
Constituţie.
Cutea a mai reţinut că art. 61 din Constituţie conferă Parlamentului atributul suveranităţii în materie de
legiferare, acesta fiind „organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a
ţării”. În consecinţă, pentru îndepărtarea viciului de neconstituţionalitate, legiuitorul, în cadrul marjei sale
limitate de apreciere, va trebui să reexamineze dispoziţiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 14/2003 în sensul
reducerii numărului minim de membri fondatori semnatari ai listelor de susţinere pentru înregistrarea unui
partid politic şi a reconfigurării condiţiei dispersiei teritoriale, asigurându‑se că sunt îndeplinite toate cerinţele
ce justifică aceste ingerinţe ale autorităţii statale asupra dreptului de asociere.
III. Pentru toate aceste considerente, Curtea, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstitu
ţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt
neconstituţionale.
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
1. Hotărârea nr. 17 din 4 iunie 2018 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi
referitoare la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova şi a art. 4 alin. (2) din
Codul jurisdicţiei Constituţionale
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a fost sesizată de către un grup de deputaţi pentru a
verifica constituţionalitatea unor norme conţinute de Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite
pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, Legea privind modul de publicare şi intrare în
vigoare a actelor oficiale, Legea cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale
şi la statutul juridic al organizaţiilor lor, Regulamentul Parlamentului, Codul jurisdicţiei constituţionale
şi Legea cu privire la Curtea Constituţională.
Circumstanţele cauzei:
Potrivit art. 13 din Constituţie, în Republica Moldova limba de stat este limba română. Totuşi, limba rusă
beneficiază de un statut special, manifestat în special (i) prin obligativitatea traducerii tuturor legilor şi a
altor acte normative în limba rusă; (ii) prin garantarea realizării drepturilor minorităţilor naţionale la educaţie
preşcolară, la studii primare, medii, superioare şi postuniversitare în limba rusă; şi (iii) prin posibilitatea
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a se adresa instituţiilor publice în limba rusă şi de a primi
răspuns în această limbă.
Prevederile legale care îi asigură limbii ruse acest statut special au fost contestate de către un grup de
deputaţi, care au invocat, în sprijinul criticilor lor de neconstituţionalitate, art. 13 şi art. 16 din Constituţie. Acest
din urmă articol stabileşte că toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice,
fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau
de origine socială.
Potrivit autorilor sesizării, prin prevederile contestate ar fi afectat statutul limbii române de limbă oficială
în Republica Moldova. Totodată, ar fi discriminate celelalte minorităţi în afară de minoritatea rusă, pentru că
limbile vorbite de acestea nu beneficiază de statutul de care are parte limba rusă.
Analiza Curţii:
Curtea a analizat mai întâi Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice
Socialiste Moldoveneşti. Având în vedere chiar titlul acestei legi, dubiile pe care le presupune formularea sa,
dar şi raţiunile de ordin practic, Curtea a trebuit să‑şi nuanţeze practica de declarare a admisibilităţii capetelor
de sesizare. Ea a trebuit să verifice mai întâi dacă această lege este în vigoare, în general, pentru ca apoi
să‑i stabilească, dacă mai este nevoie, conformitatea cu Constituţia. Curtea a notat că însăşi denumirea Legii
reflectă o realitate depăşită (desuetă). Denumirea de „Republică Sovietică Socialistă Moldovenească” nu mai
există din 23 mai 1991, când numele statului nostru s‑a modificat în Republica Moldova.
Curtea a observat că aceeaşi denumire a legii induce existenţa unui paternalism în materie de utilizare a
limbilor în general, incompatibil cu realităţile europene prezente în materie de drepturi fundamentale.
De asemenea, Curtea a constatat, în preambulul Legii, o altă dovadă a caracterului desuet al acesteia:
obligativitatea utilizării limbii ruse ca limbă de comunicare între naţiunile din Uniunea Republicilor Socialiste
Sovietice. Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice s‑a destrămat pe 26 decembrie 1991. De altfel, dacă ar fi
acceptată vigoarea legii în discuţie, această obligaţie ar constitui o altă impunere a unei concepţii de o manieră
paternalistă, atipică pentru perioada contemporană. Naţiunile statelor succesoare ale Uniunii Republicilor
Socialiste Sovietice pot utiliza ca limbă de comunicare orice limbă doresc, important fiind actul înţelegerii.
În continuare, Curtea a adus mai multe exemple din Lege depăşite de realitatea prezentului.
Potrivit Curţii, caracterul tranzitoriu al acestei Legi, valabil doar pentru epoca în care a fost adoptată, este
demonstrat şi de numeroase legi ulterioare care au preluat prevederi din aceasta. Legea cu privire la drepturile
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persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor, Legea privind statutul
juridic special al Găgăuziei şi Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor
din stânga Nistrului, Legea cu privire la publicitate, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice
şi a întreprinzătorilor individuali, Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi
Legea privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie dezvoltă sau chiar modifică radical prevederi
conţinute de Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste
Moldoveneşti. Legislaţia procesuală civilă şi penală schimbă optica prevederilor Legii cu privire la funcţionarea
limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti cu referire la limba în care se
formulează cererile şi în care se desfăşoară procedurile judiciare în Republica Moldova.
Toate aceste considerente au motivat Curtea să constate caracterul desuet şi inutil al Legii cu privire la
funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Pe de o parte, nu
dispoziţiile sale produc efecte, ci dispoziţiile legilor speciale ulterioare. Pe de altă parte, comunitatea din
Republica Moldova trăieşte într‑un alt stat, unul nou, de drept, democratic şi independent, în care raţiunile
de moment ale Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite nu‑şi mai au rostul.
Curtea a subliniat că efectele declarării desuetudinii unei legi echivalează cu abrogarea acesteia. În
consecinţă, ea a declarat inadmisibil capătul de sesizare referitor la această Lege.
În continuare, Curtea a trebuit să verifice incidenţa art. 13 din Constituţie.
Caracterul oficial al limbii române în Republica Moldova, a reţinut Curtea, nu exclude traducerea actelor
normative adoptate sau emise de către unele autorităţi centrale ale Republicii Moldova în alte limbi, garantarea
de către stat a dreptului la educaţie în limba rusă, publicarea actelor normative, a comunicărilor oficiale şi a
altor informaţii de importanţă naţională în limba rusă şi afişarea denumirilor instituţiilor şi a localurilor publice
în limba rusă. Textele de lege contestate din acest punct de vedere nu prevăd publicarea actelor normative,
desfăşurarea procesului de învăţământ sau afişarea denumirilor instituţiilor şi a localurilor publice exclusiv în
limba rusă, ci, în primul rând, în limba română, limba rusă constituind o opţiune subsecventă.
Din dispoziţiile legale contestate în acest sens, Curtea nu a dedus cum ar fi afectat caracterul oficial
al limbii române în Republica Moldova. Curtea a menţionat că dacă ar accepta această critică a autorilor
sesizării, ar comite o eroare logică formală. Concluzia încălcării art. 13 din Constituţie prin utilizarea adiacentă
a limbii ruse în anumite sfere sociale nu decurge din premisa că limba română este limba oficială a statului
Republica Moldova. Prin urmare, Curtea a reţinut că, atât timp cât există condiţia prioritară a publicării actelor
normative, a desfăşurării procesului de învăţământ, a comunicării de informaţii oficiale sau de importanţă
naţională, a afişării denumirilor instituţiilor şi a localurilor publice în limba română, art. 13 din Constituţie nu
devine incident.
Cu privire la incidenţa art. 16 din Constituţie, care garantează egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a
autorităţilor publice, Curtea a subliniat importanţa respectării de către statul Republica Moldova a prevederilor
convenţiilor internaţionale privind protecţia minorităţilor naţionale.
Deşi Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare nu garantează un drept general pentru vorbitorii
de limbi regionale sau minoritare de a comunica, în relaţia lor cu autorităţile publice, în limba lor, aceasta le
cere statelor, la art. 10, să adopte o atitudine pozitivă privind utilizarea unei limbi regionale sau minoritare în
contactele cu administraţia şi serviciile publice, atunci când este posibil, fără să existe constrângeri excesive
din partea autorităţilor publice.
Problema unei presupuse discriminări a minorităţilor de alte limbi decât limba rusă nu trebuie să conducă
la eliminarea limbii ruse din prevederile legale contestate. Curtea a subliniat acest fapt inclusiv prin prisma
dispoziţiilor Cartei de la Paris pentru o nouă Europă, care prevăd că trebuie încurajată preţioasa contribuţie
a minorităţilor naţionale în viaţa societăţilor noastre şi că trebuie îmbunătăţită în continuare situaţia
acestora. Prin semnarea acestei Carte, Republica Moldova şi‑a exprimat profunda convingere că pacea,
dreptatea, stabilitatea şi democraţia reclamă protejarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase
a minorităţilor naţionale şi crearea condiţiilor pentru promovarea acestei identităţi. Republica Moldova s‑a
obligat să soluţioneze problemele referitoare la minorităţile naţionale în mod satisfăcător numai într‑un cadru
politic democratic.
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Curtea a subliniat că Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova a anunţat aderarea la Carta de la
Paris pentru o nouă Europă. Prin urmare, salvgardarea drepturilor lingvistice ale minorităţilor naţionale din
Republica Moldova face parte din identitatea sa constituţională, concluzie care rezultă din considerentele
HCC (Hotărâre pentru Controlul Constituţionalităţii) nr. 36 din 5 decembrie 2013, parag. 86.
Curtea a avut în vedere prevederile acestor tratate internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova,
care instituie standardele minime în materie de drepturi ale minorităţilor lingvistice. Ea a accentuat importanţa
discutării problemelor din această sferă în forul legislativ.
Curtea a menţionat că nu poate permite ca mecanismul constituţional de protecţie a drepturilor
fundamentale să le acorde oponenţilor parlamentari dezamăgiţi de o anumită politică statală – conformă
cu standardele internaţionale în materie – obţinerea unei victorii la Curtea Constituţională, victorie pe care
nu au putut‑o obţine în forul electiv şi democratic al ţării lor, acolo unde prevăd convenţiile internaţionale că
trebuie dezbătută problema minorităţilor naţionale.
Curtea a analizat apoi prevederile legale care exceptează de la controlul constituţionalităţii actele normative
adoptate înainte de intrarea în vigoare a Constituţiei.
Indiferent de modificarea sau lipsa modificării legilor adoptate înainte de intrarea în vigoare a Constituţiei,
competenţa Curţii operează în cazul tuturor legilor în vigoare. Ea tratează aceste legi tot aşa cum tratează
legile adoptate după intrarea în vigoare a Constituţiei.
Atât timp cât un text legislativ adoptat înainte de intrarea în vigoare a Constituţiei nu este abrogat potrivit
art. II din dispoziţiile finale şi tranzitorii ale Constituţiei, Curtea Constituţională îşi poate exercita controlul
de constituţionalitate cu privire la acesta. Ea este motivată să procedeze astfel în baza principiului protecţiei
efective pe care trebuie să o acorde drepturilor fundamentale şi în baza statutului ei de garant al respectării
Constituţiei.
În consecinţă, Curtea a reţinut că îşi poate exercita misiunea de verificare a constituţionalităţii legilor
adoptate anterior intrării în vigoare a Constituţiei din 29 iulie 1994.
Soluţia Curţii:
Curtea a admis parţial sesizarea depusă de către deputaţii în Parlament Mihai Ghimpu, Lilian Carp, Petru
Cosoi, Valerian Bejan, Roman Boţan, Ion Apostol, Ion Casian, Alina Zotea‑Durnea şi Ştefan Vlas; a declarat
neconstituţionale art. 4 alin. (2) din Codul jurisdicţiei constituţionale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16
iunie 1995, şi art. 31 alin. (2) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională;
a constatat desuetudinea Legii nr. 3465 din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe
teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti; şi a declarat inadmisibile celelalte capete ale sesizării.

2. Hotărârea nr. 26 din 30 octombrie 2018 pentru controlul constituţionalităţii art. 52 alin. (6)
din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi a pct. 21
subpct. 1) lit. e) din Programul naţional de imunizări pentru anii 2016‑2020, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1113 din 6 octombrie 2016
Pe 30 octombrie 2018, Curtea Constituţională a pronunţat o hotărâre cu referire la constituţionalitatea
art. 52 alin. (6) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
şi a pct. 21 subpct. 1) lit. e) din Programul Naţional de imunizări pentru anii 2016‑2020, aprobat prin
H.G. nr. 1113 din 6 octombrie 2016.
Circumstanţele cauzei:
La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională pe 1 octombrie 2018, în baza art. 135
alin. (1) lit. a) din Constituţie, art. 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 38 alin. (1)
lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de către dl Vladimir Odnostalco, deputat în Parlamentul Republicii
Moldova, pentru controlul constituţionalităţii art. 52 alin. (6) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind
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supravegherea de stat a sănătăţii publice şi a pct. 21 subpct. 1) lit. e) din Programul Naţional de imunizări
pentru anii 2016‑2020, aprobat prin H.G. nr. 1113 din 6 octombrie 2016.
Dispoziţiile contestate prevăd că admiterea copiilor în colectivităţi şi instituţii educaţionale şi de recreere
este condiţionată de faptul vaccinării lor profilactice sistematice.
În opinia autorului sesizării, aceste prevederi limitează, între altele, accesul la educaţie al copiilor.
Analiza Curţii:
Având în vedere relevanţa argumentelor care i‑au fost prezentate, Curtea a analizat această cauză prin
prisma art. 28 (care garantează dreptul la viaţa privată) şi art. 35 (care garantează dreptul la învăţătură),
coroborate cu art. 16 (care garantează principiul egalităţii) din Constituţie.
Curtea a observat că problema ridicată în această cauză – condiţionarea admiterii copiilor în colectivităţi
şi în instituţiile educative şi de recreere de vaccinarea acestora – reprezintă o practică contestată şi în faţa
tribunalelor naţionale superioare ale altor statelor. Astfel, hotărârea Zucht v. King, 260 U.S. 174 (1922),
pronunţată de către Curtea Supremă a Statelor Unite, prezintă o situaţie de fapt similară cu cea din acest
caz. Aici au fost contestate ordonanţele municipale din San Antonio, Texas, care condiţionau admiterea la
şcolile publice şi private de administrarea vaccinurilor. Judecătorul Brandeis, care a elaborat opinia Curţii
Supreme, a subliniat faptul că aceste ordonanţe nu le confereau autorităţilor o putere arbitrară, ci o discreţie
largă, pe care o presupunea protecţia sănătăţii publice. Cererea reclamantei Rosalyn Zucht a fost respinsă,
pentru că nu ridica probleme substanţiale din perspectiva Constituţiei.
Curtea Constituţională a Serbiei s‑a pronunţat, prin hotărârea IUz‑48/2016 din 26 octombrie 2017, cu
privire la constituţionalitatea şi conformitatea cu anumite tratate internaţionale ratificate de către Serbia
a unor prevederi ale Legii privind protecţia populaţiei împotriva bolilor transmisibile. Analizând, în special,
susţinerile potrivit cărora copiii nevaccinaţi ar fi discriminaţi în comparaţie cu copiii vaccinaţi, pentru că sunt
privaţi de dreptul lor constituţional la educaţie, Curtea din Serbia a reţinut că admiterea copiilor în instituţiile
de învăţământ este condiţionată de vaccinarea lor. Acest fapt nu poate fi corelat cu discriminarea în materia
dreptului la educaţie. Motivul constă în realitatea potrivit căreia tuturor copiilor de anumite vârste trebuie să
li se administreze vaccinuri, cu excepţia celor cărora vaccinurile nu le sunt contraindicate. Această obligaţie
se referă, în conformitate cu principiul egalităţii în faţa legii, la toate persoanele care sunt incluse într‑un
grup. Nu se poate considera că sunt discriminate persoanele care refuză vaccinarea, adică persoanele care nu
respectă obligaţia legală, în comparaţie cu persoanele care au respectat această obligaţie, pentru că cele două
categorii nu se află într‑o situaţie similară.
La rândul său, Curtea a reţinut, cu titlu preliminar, că textele normative criticate sunt suficient de clare
pentru destinatarii lor (i.e. părinţii/tutorii copiilor şi autorităţile de resort). În consecinţă, ea a considerat că
este respectat standardul calităţii legii.
Curtea a observat că scopurile legitime pe care le urmăresc prevederile normative contestate au în
vedere protecţia sănătăţii copiilor, precum şi protecţia sănătăţii publice de bolile grave a căror răspândire
se intensifică atunci când rata vaccinării scade. Mijloacele alese pentru realizarea acestor scopuri constau
în limitarea accesului în colectivităţi şi instituţii educative şi de recreere a copiilor nevaccinaţi, care nu au
contraindicaţii în acest sens, pentru o perioadă limitată de timp, până la vaccinarea lor. Curtea a constatat
că, deocamdată, nu există o măsură mai puţin intruzivă pentru dreptul la viaţă privată şi pentru dreptul la
educaţie, dar care să realizeze la fel de eficient scopurile legitime urmărite.
În continuare, Curtea a trebuit să pună în balanţă, pe de o parte, principiul protecţiei sănătăţii iar, pe de
altă parte, principiul accesului la educaţie şi principiul respectării vieţii private.
Curtea a pornit de la premiza riscurilor reduse ale vaccinării şi a beneficiilor semnificative ale acesteia, aşa
cum o denotă un consens larg existent în comunitatea ştiinţifică medicală.
Curtea a subliniat că refuzul vaccinării unui copil în privinţa căruia nu există contraindicaţii în acest sens
nu atrage doar interdicţia legală de admitere a acestuia în colectivităţi şi în instituţiile educaţionale şi de
recreere, ci şi riscul îmbolnăvirii lui. Afectarea sănătăţii acestuia manifestă efecte negative şi în privinţa altor
drepturi ale sale.
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Totodată, Curtea a reţinut că există copii cărora le este contraindicată vaccinarea, dar care pot fi admişi în
colectivităţi şi în instituţiile educaţionale şi de recreere. Sănătatea acestor copii este periclitată de o eventuală
admitere în aceste colectivităţi şi instituţii a copiilor nevaccinaţi, în privinţa cărora nu există contraindicaţii în
acest sens, şi care ar putea fi purtători de boli transmisibile. Nu pot fi ignorate consecinţele acţiunii unui individ
asupra semenilor săi inocenţi. În acest caz, drepturile persoanei nu sunt exercitate într‑un vid existenţial, ci
într‑o societate organizată.
Restricţia admiterii în colectivităţi şi în instituţiile educaţionale şi de recreere a copiilor nevaccinaţi, dar
care pot fi vaccinaţi, nu reprezintă o măsură foarte drastică în privinţa dreptului la educaţie şi a dreptului la
respectarea vieţii private. Copiii părinţilor care nu vor ca aceştia să fie vaccinaţi, deşi nu există contraindicaţi
în acest sens, au la dispoziţie metode alternative de învăţare. De asemenea, din punctul de vedere al recreerii
copiilor părinţilor care nu vor ca aceştia să fie vaccinaţi, deşi nu există contraindicaţi în acest sens, exerciţiul
vieţii private sociale nu reprezintă un aspect central al dreptului lor la respectarea vieţii private.
Revendicările părinţilor care vor ca copiii lor nevaccinaţi şi care pot fi vaccinaţi să poată participa la viaţa
socială a comunităţii, prin admiterea în colectivităţile şi în instituţiile educaţionale şi de recreere, au o pondere
importantă, însă care nu depăşeşte ponderea protecţiei sănătăţii unor persoane inocente.
Mai mult, Curtea a notat că tratamentul diferenţiat al copiilor vaccinaţi, în comparaţie cu copiii nevaccinaţi,
dar care pot fi vaccinaţi, din perspectiva admiterii lor în colectivităţi şi în instituţiile educaţionale şi de recreere
este, din acest punct de vedere, justificat în mod obiectiv şi rezonabil.
În consecinţă, Curtea a reţinut că prevederile art. 52 alin. (6) din Legea privind supravegherea de stat
a sănătăţii publice sunt conforme cu art. 28, art. 35 şi art. 16 din Constituţie, în măsura în care nu le sunt
aplicabile copiilor în privinţa cărora există contraindicaţii medicale argumentate şi documentate. De asemenea,
prevederile pct. 21 subpct.1) lit. e) din Programul Naţional de Imunizări pentru anii 2016‑2020, aprobat prin
H.G. nr. 1113 din 6 octombrie 2016, nu contravin art. 28, art. 35 şi art. 16 din Legea fundamentală.
Concluziile Curţii:
Pornind de la cele menţionate, Curtea a recunoscut constituţionale prevederile art. 52 alin. (6) din Legea
privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, în măsura în care nu le sunt aplicabile copiilor în privinţa
cărora există contraindicaţii medicale argumentate şi documentate.
Ea a recunoscut constituţionale prevederile pct. 21 subpct.1) lit. e) din Programul Naţional de Imunizări
pentru anii 2016‑2020, aprobat prin H.G. nr. 1113 din 6 octombrie 2016.

3. Hotărârea nr. 10 din 8 mai 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 36 alin. (1)
din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii
Pe 8 mai 2018, Curtea Constituţională a pronunţat o hotărâre privind constituţionalitatea textelor:
„domiciliată în Republica Moldova” din art. 2 alin. (1) şi „asiguratului care îşi stabileşte domiciliul în
străinătate nu i se acordă drept la pensie conform prezentei legi” din art. 36 alin. (1) din Legea nr. 156
din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (sesizarea nr. 24g/2018).
Circumstanţele cauzei
Excepţia de neconstituţionalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată de către dl avocat Petru
Coşleţ, într‑un proces pendinte la Curtea de Apel Chişinău. Potrivit domniei sale, prevederile menţionate
încalcă dreptul la pensie al persoanelor asigurate care îşi stabilesc domiciliul în străinătate.
Analiza Curţii:
Curtea a analizat această excepţie prin prisma art. 46, art. 47 coroborate cu art. 16 din Constituţie: dreptul
de proprietate, dreptul la protecţia socială şi egalitatea cetăţenilor.
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Curtea a observat că art. 46 alin. (1) din Constituţie stabileşte că dreptul de proprietate privată şi creanţele
asupra statului sunt garantate, iar art. 47 alin. (2) din Constituţie le garantează cetăţenilor dreptul la asigurare
în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de
subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa lor.
Aceste două drepturi nu trebuie asigurate fiecare în mod diferit, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă,
în cazul persoanelor aflate în situaţii similare în mod relevant.
Curtea a reţinut că art. 2 alin. (1) şi art. 36 alin. (1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul
public de pensii face dependentă plata pensiei de locul de domiciliu al persoanelor, fapt care poate conduce
la situaţii în care anumite persoane care au muncit în Republica Moldova şi care au contribuit la sistemul
de asigurări sociale prin plăţile lor sunt private de aceasta în întregime, din simplul motiv că nu îşi mai au
domiciliul în Republica Moldova.
Curtea a notat că Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova nu au avansat nicio justificare pentru
privarea acestei categorii de persoane de dreptul lor la pensie, doar pentru că îşi au domiciliul în afara
ţării. Totuşi, Casa Naţională de Asigurări Sociale a adus ca explicaţie posibilitatea apariţiei unor deficienţe în
depistarea plăţii concomitente a pensiei, în Republica Moldova şi în alte ţări cu care Republica Moldova nu
are ratificate acorduri bilaterale privind asigurările sociale. Curtea a reţinut că autorităţile menţionate nu au
prezentat motive relevante pentru a justifica tratamentul diferenţiat în discuţie. Incapacitatea instituţională
a Casei Naţionale de Asigurări Sociale nu poate constitui un motiv de privare a persoanelor de drepturile lor
fundamentale.
Curtea a reiterat jurisprudenţa Curţii Europene care a stabilit că Convenţia este un instrument viu
care trebuie interpretat „în lumina condiţiilor de viaţă ale prezentului”. Creşterea gradului de mobilitate a
populaţiei, nivelurile mai înalte de cooperare şi integrare internaţională, ca şi evoluţiile din sfera serviciilor
bancare şi a tehnologiilor informaţionale, nu mai justifică restricţiile bazate pe criterii tehnice în privinţa
beneficiarilor plăţilor de asigurări sociale care trăiesc peste hotare, care puteau fi considerate rezonabile în
trecut.
Prin urmare, Curtea a constatat că tratamentul diferenţiat al persoanelor care nu îşi au domiciliul în
Republica Moldova, în comparaţie cu cele care îşi au domiciliul în Republica Moldova, în materie de plată a
pensiilor, încalcă art. 46 şi art. 47, coroborate cu art. 16 din Constituţie.
Concluziile Curţii
Pornind de la cele menţionate, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată în dosarul
nr. 2a‑163/2017, pendinte la Curtea de Apel Chişinău.
Ea a declarat neconstituţionale textele:
– „domiciliată în Republica Moldova” din art. 2 alin. (1) al Legii nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind
sistemul public de pensii;
– „Asiguratului care îşi stabileşte domiciliul în străinătate nu i se acordă drept la pensie conform prezentei
legi” din art. 36 alin. (1) al Legii nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.

4. Hotărârea nr. 25 din 11 octombrie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 13
alin. (1) lit. b) din Codul electoral
Pe 11 octombrie 2018, Curtea Constituţională a pronunţat o hotărâre cu privire la excepţia de
neconstituţionalitate a art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul electoral.
Circumstanţele cauzei
La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul electoral,
ridicată de către dl avocat Alexandru Cebănaş în dosarul nr. 2‑2766/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Chişinău,
sediul Ciocana.
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În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul
electoral, care lipsesc persoanele declarate incapabile prin hotărâre judecătorească de dreptul de vot,
contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 şi art. 8 din Constituţie, care instituie principiul statului de drept,
garantează drepturi şi libertăţi, precum şi stabilesc obligaţia respectării dreptului internaţional şi a tratatelor
internaţionale.
Analiza Curţii:
Fiind suverană în materie de control de constituţionalitate şi având în vedere argumentele ce i‑au fost
prezentate, Curtea a analizat această excepţie prin prisma dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales, garantate
de art. 38 din Constituţie.
Curtea a observat că interdicţia exercitării dreptului de vot al persoanelor cu dizabilităţi de ordin mintal
reprezintă o practică contestată în faţa tribunalelor naţionale ale altor statelor. Curtea a trecut în revistă în
special câteva cazuri din jurisprudenţa tribunalelor americane. Astfel, în cauza Doe v. Rowe, 156 F. Supp.2d 35
(D. Me. 2001), Curtea Federală a statului Maine din Statele Unite ale Americii a anulat interdicţia exercitării
dreptului de vot în cazul persoanei plasate sub tutelă. Această Curte Federală a stabilit că, deşi autorităţile
statului urmăresc interesul asigurării participării la vot a alegătorilor care înţeleg natura şi efectele votării,
interdicţia nu trebuie să aibă un caracter general. Pentru că prevederea în discuţie nu distingea între diferitele
categorii de persoane plasate sub tutelă şi conducea la lipsirea de acest drept a unor persoane în măsură
să conştientizeze procesul votării, Curtea Federală a statului Maine a invalidat dispoziţia contestată. Soluţia
Curţii Federale s‑a bazat pe Clauza Protecţiei Egale a celui de‑al Paisprezecelea Amendament la Constituţia
Statelor Unite.
În cazul Carroll v. Cobb (N.J. Super. Ct. App. Div. 1976), judecat în Statele Unite ale Americii, în care s‑a
analizat prezumţia de incapacitate a persoanei declarate incapabile de a înţelege natura şi efectele votării
(în cauza examinată, reclamanţii sufereau de retard mintal şi erau internaţi, la data faptelor, într‑o instituţie
specializată de învăţământ), Curtea Supremă din statul New Jersey a constatat că tribunalele sunt cele care
trebuie să stabilească dacă o persoană plasată sub tutelă are sau nu capacitatea de a vota, iar autorităţile
electorale sau funcţionarii lor nu sunt competenţi să facă astfel de aprecieri. Această Curte a reţinut că
Constituţia Statului New Jersey şi legile sale electorale le interzic persoanelor care suferă de debilitate mintală
sau de demenţă să voteze. Curtea Supremă din New Jersey a menţionat că este evident faptul că un funcţionar
al statului nu posedă cunoştinţele necesare pentru a aprecia dacă o persoană declarată incapabilă are sau nu
capacitatea de a vota. Mai mult, ea a reţinut că simpla internare a persoanei în cadrul unei instituţii specializate
nu instituie o prezumţie de înapoiere mintală. În consecinţă, cererea reclamanţilor privind recunoaşterea
dreptului lor de a vota a fost admisă.
Curtea a considerat utile şi considerentele Curţii Supreme a Statelor Unite din cazul Carrington v. Rash,
380 U.S. 89, 93‑94 (1965), unde a fost invalidată o prevedere din Constituţia statului Texas, care le interzicea
„membrilor forţelor armate ale Statelor Unite” care îşi stabileau domiciliul în timpul serviciului lor militar
în Texas să voteze în cadrul alegerilor organizate în acest stat, „atât timp cât erau membri activi ai Forţelor
Armate”. Curtea Supremă a Statelor Unite a respins argumentele statului Texas, care a pretins că interdicţia
participării la vot a militarilor urmăreşte scopul legitim al combaterii votului concertat al personalului militar,
al cărui voce colectivă ar putea să se manifeste în mod covârşitor în cadrul unor colectivităţi mici. În acest
sens, Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit că riscul manipulării militarilor nu justifică limitarea dreptului
de vot. Mai mult, această Curte a stabilit că dreptul de vot al militarilor nu poate fi restricţionat în baza unor
presupuse influenţe din partea comandantului acestora.
Curtea a menţionat că asigurarea echilibrului diferitor interese, convingeri şi moduri de viaţă reprezintă o
valoare fundamentală a societăţilor democratice.
Curtea a făcut trimitere la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în care s‑a menţionat că,
în secolul XXI, într‑un stat democratic, dreptul de vot nu trebuie să constituie un privilegiu al unor categorii
restrânse de persoane, ci un bun al întregii societăţi, iar prezumţia ar trebui să opereze în favoarea
recunoaşterii sale în cazul unui număr cât mai mare de persoane [a se vedea, în acest sens, Mathieu‑Mohin şi
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Clerfayt v. Belgia, 3 martie 1987, § 51; şi Hirst c. Regatul Unit (nr. 2), 6 octombrie 2006, § 59]. În caz contrar,
legitimitatea democratică a corpului legislativ ales astfel şi cea a legilor adoptate de către acesta ar fi subminate
[a se vedea Hirst (nr. 2), § 62].
Curtea a reţinut că problema analizată în prezenta cauză se distinge prin conturarea unui consens cu
privire la capacitatea de a vota a persoanei cu dizabilităţi de ordin mintal. Acest consens presupune existenţa
unui standard în funcţie de care se stabileşte dacă persoana cu dizabilităţi de ordin mintal posedă capacitatea
înţelegerii naturii şi a efectelor votării şi, în consecinţă, posedă capacitatea de a vota. Această capacitate
poate include unul sau mai multe din următoarele elemente: (a) persoana înţelege informaţiile relevante
pentru decizia pe care trebuie să o ia; (b) persoana apreciază implicaţiile acestor informaţii pentru propria ei
situaţie; (c) persoana are capacitatea de a compara opţiunile disponibile; şi (d) persoana poate alege opţiunea
dorită din lista acestora. Curtea a apreciat, în cele ce au urmat, măsura în care au fost avute în vedere aceste
elemente atunci când s‑a interzis, de o manieră absolută, exerciţiul dreptului de vot în cazul persoanelor cu
dizabilităţi de ordin mintal (declarate „incapabile”), prin dispoziţiile legale contestate.
Curtea a reţinut că, în cazul declarării incapacităţii persoanei, raţiunea protecţiei acesteia de consecinţele
negative ale propriilor acţiuni era extinsă şi la dreptul de vot. Astfel, interdicţia dreptului de vot prevăzută de
art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul electoral se baza pe simpla supoziţie potrivit căreia o persoană incapabilă este
inconştientă în materie de exercitare a votului. O asemenea prezumţie a fost şi este respinsă pe scară largă
de către tribunalele naţionale şi internaţionale, care au subliniat că, cu excepţia unor cazuri bine delimitate,
persoanele cu dizabilităţi de ordin mintal trebuie să beneficieze de dreptul de vot.
În cauza Alajos Kiss c. Ungaria din 20 mai 2010, guvernul maghiar a susţinut că lipsirea persoanelor plasate
sub tutelă de dreptul de vot asigură menţinerea încrederii societăţii în sistemul electoral. Curtea Europeană a
confirmat legitimitatea unui asemenea scop (§ 40). Curtea a admis că acest scop legitim ar putea fi invocat şi
în cazul legislaţiei electorale din Republica Moldova.
Deşi statul are un interes de protecţie a integrităţii scrutinului electoral, presupunerea potrivit căreia
persoanele cu dizabilităţi de ordin mintal sunt, în mod obişnuit, supuse manipulării, are la bază o prejudecată
[a se vedea, mutatis mutandis, Carrington v. Rash, 380 U.S. 89, 93‑94 (1965), § 26]. Chiar dacă această
prejudecată s‑ar adeveri în cazul persoanelor internate în instituţii medicale, ea nu este justificată în cazul
persoanelor care locuiesc în cadrul comunităţii. Mai mult, chiar şi în cazul celor internaţi în instituţii medicale
ar exista mijloace mai puţin drastice decât interzicerea exerciţiului dreptului de vot pentru a împiedica
manipularea acestora. Cu titlu de exemple, statul ar putea permite accesul liber al persoanelor cu dizabilităţi
la materialele electorale şi la sursele de informare, reducând astfel pericolul unor influenţe unilaterale, sau ar
putea să încurajeze, atunci când este posibil, votarea în comunitatea în care persoanele au locuit înainte de
instituţionalizare.
Curtea a făcut trimitere la cauza Alajos Kiss c. Ungaria pronunţată de către Curtea Europeană pe 20 mai
2010, cu titlu de autoritate de lucru interpretat. Simpla constatare a caracterului automat şi nediferenţiat al
interdicţiei dreptului de vot al persoanei incapabile a fost suficientă pentru a‑i permite Curţii Europene să
reţină încălcarea art. 3 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie (§ 43). Curtea nu a remarcat niciun motiv
pentru care s‑ar abate de la această constatare.
Aşadar, de vreme ce interzicerea exerciţiului dreptului de vot a fost aplicată în mod automat şi nediferenţiat,
în lipsa unei aprecieri fundamentate a unei instanţe de judecată cu privire la capacitatea de vot a persoanelor
cu dizabilităţi de ordin mintal, prevederea contestată este neconstituţională.
Concluziile Curţii
Pornind de la cele menţionate, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată în dosarul
nr. 3‑694/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana.
A declarat neconstituţional ar. 13 alin. (1) lit. b) din Codul electoral, adoptat prin Legea nr. 1381 din 21
noiembrie 1997.
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5. Hotărârea nr. 21 din 1 octombrie 2018 pentru controlul constituţionalităţii art. 458 alin. (3)
pct. 4) din Codul de procedură penală (efectul retroactiv al hotărârilor Curţii Constituţionale în
materie de drept penal procedural)
Pe 1 octombrie 2018, Curtea Constituţională a pronunţat o hotărâre privind constituţionalitatea
art. 458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală.
Circumstanţele cauzei
La originea cauzei se află sesizarea depusă de către dl Ştefan Creangă, deputat în Parlamentul Republicii
Moldova.
Autorul sesizării a pretins că norma contestată este interpretată în practică astfel încât, în cauzele penale,
revizuirea hotărârilor judecătoreşti irevocabile este posibilă doar dacă Curtea Constituţională a declarat
neconstituţională o prevedere din Codul penal aplicată în cauza respectivă, fiind exclusă astfel posibilitatea
revizuirii în cazul declarării neconstituţionale a unei prevederi din Codul de procedură penală.
Analiza Curţii:
Curtea a analizat această sesizare prin prisma art. 7 din Constituţie.
Curtea a reţinut că efectul retroactiv al hotărârilor Curţii Constituţionale reprezintă o redresare a
consecinţelor negative ale procedurilor penale soluţionate definitiv prin aplicarea unei norme declarate
neconstituţionale.
În acelaşi timp, Curtea a menţionat că retroactivitatea în sine poate genera consecinţe imprevizibile dacă
nu este moderată de anumite condiţii prevăzute de lege sau stabilite în jurisprudenţă. Din acest considerent,
efectul retroactiv al hotărârilor Curţii trebuie să funcţioneze sub un control amănunţit.
În acest sens, Curtea a constatat că efectele hotărârilor Curţii Constituţionale în materie de procedură
penală sunt apreciate în mod diferit de către instanţele de judecată, fapt care face incertă aplicarea art. 458
alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală. Aşadar, Curtea a constatat că această problemă este una de
constituţionalitate.
Curtea a observat că norma contestată nu exclude posibilitatea revizuirii hotărârilor judecătoreşti
irevocabile bazate pe o normă de procedură penală declarată neconstituţională.
În acelaşi timp, Curtea a observat existenţa anumitor deficienţe de reglementare a instituţiei revizuirii în
procesul penal, care ţin de formularea motivului de revizuire contestat de către autorul excepţiei, de impactul
hotărârii Curţii Constituţionale în privinţa situaţiei persoanei care solicită revizuirea, de termenul de depunere
a cererii de revizuire şi de perioada pentru care retroactivează hotărârea Curţii.
Cu privire la formularea motivului de revizuire contestat de către autorul excepţiei, Curtea a constatat că
acesta este foarte permisiv pentru materia procedurilor penale, deoarece admite, prin textul ei, declanşarea
procedurilor de revizuire a hotărârilor judecătoreşti irevocabile indiferent de impactul pe care îl poate o
produce hotărârea Curţii Constituţionale pentru procedura finalizată.
Cu privire la impactul hotărârii Curţii Constituţionale în privinţa situaţiei persoanei care solicită revizuirea,
Curtea a observat că norma contestată nu împiedică solicitarea revizuirii, chiar dacă norma declarată
neconstituţională prin hotărârea sa nu atenuează situaţia persoanei. În acest sens, Curtea a menţionat că,
urmare a revizuirii hotărârii în baza normei contestate, persoana trebuie să aibă un beneficiu semnificativ,
e.g., scăderea pedepsei, comutarea pedepsei, achitare etc. Fără asemenea beneficii, rejudecarea cauzei prin
intermediul revizuirii ar fi disproporţionată în raport cu principiul securităţii raporturilor juridice şi resursele
dedicate acestei proceduri.
Cu privire la termenul de depunere a cererii de revizuire şi la perioada pentru care retroactivează hotărârea
Curţii, Curtea a constatat că în cazul revizuirii hotărârii judecătoreşti irevocabile în baza normei contestate,
prevederile art. 459 din Cod referitoare la termenele de revizuire a procesului penal nu stabilesc un termen
de depunere a cererii de revizuire. Totodată legislaţia procesual‑penală nu conţine prevederi referitoare la
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perioada pentru care retroactivează hotărârea Curţii, fapt ce presupune că toate hotărârile judecătoreşti
irevocabile adoptate în perioada cuprinsă între data adoptării legii şi data hotărârii de neconstituţionalitate
ar putea fi revizuite.
În această situaţie, Curtea a considerat că este necesară identificarea unor soluţii echilibrate care să asigure
în special respectarea principiului legalităţii şi a principiului securităţii raporturilor juridice.
Astfel, Curtea a menţionat că atunci când va declara neconstituţională o anumită prevedere legală, fie prin
exercitarea controlului de constituţionalitate, fie pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere
efectele pe care le poate produce hotărârea în discuţie, ea va stabili expres în dispozitivul hotărârii dacă poate
fi solicitată revizuirea hotărârilor judecătoreşti irevocabile şi, dacă este necesar, va menţiona perioada pentru
care hotărârea sa retroactivează şi termenul de solicitare a revizuirii. În caz contrar, va fi aplicat principiul
acţiunii pentru viitor a hotărârilor sale.
În acelaşi timp, Curtea a stabilit că efectele în timp ale hotărârilor sale vor fi stabilite în funcţie de anumite
criterii, precum: (1) asigurarea securităţii raporturilor juridice; (2) evitarea lacunelor de reglementare; (3)
respectarea principiului separaţiei puterilor în stat; (4) evaluarea posibilelor efecte asupra bugetului naţional
şi planificării financiare sau asupra asigurării uniformităţii procedurilor administrative; şi (5) alte motive
importante pentru interesul general al comunităţii.
În fine, Curtea a reţinut că art. 458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală este conform cu
art. 7 din Constituţie în măsura în care revizuirea va putea fi solicitată în baza hotărârii de declarare a
neconstituţionalităţii unei prevederi legale aplicate în cauză, doar dacă hotărârea Curţii conţine în mod expres
o asemenea menţiune.
Totodată, având în vedere ponderea securităţii raporturilor juridice, în această situaţie, Curtea a reţinut că
efectele prezentei hotărâri se aplică doar pentru viitor.
Concluziile Curţii
Pornind de la cele menţionate, Curtea a admis parţial sesizarea depusă de către dl Ştefan Creangă, deputat
în Parlamentul Republicii Moldova.
Curtea a declarat constituţional art. 458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală al Republicii
Moldova, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003, în măsura în care revizuirea va putea fi solicitată în
baza hotărârii de declarare a neconstituţionalităţii unei prevederi legale aplicate în cauză, doar dacă hotărârea
acesteia conţine în mod expres o asemenea menţiune.
Curtea a hotărât că efectele acestei hotărâri se aplică doar pentru viitor.
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CAPITOLUL IV
VARIA. PERSPECTIVE
(sub îngrijirea domnului drd. Teodor Papuc,
secretar general adjunct al Curţii Constituţionale din Republica Moldova)

Stând pe picioroange: interpretări filosofice
ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului*
Kovács Kriszta şi Tóth Gábor Attila[1]

Analizând răsturnarea politică din Franţa în cunoscutul său eseu Anarchical Fallacies, Jeremy Bentham
respinge caracterul abstract şi înşelător al Declaraţiei Drepturilor Omului şi a Cetăţeanului din 1789, ca fiind
„un nonsens retoric, un nonsens pe picioroange.” Acesta afirmă cu vehemenţă că drepturile sunt copiii legii:
din legi reale se nasc drepturi reale; însă din legi imaginare, din legile naturii, plăsmuite şi inventate de
către poeţi, de retori şi de negustori de otrăvuri morale şi intelectuale, se nasc drepturi imaginare, o cumplită
progenitură hidoasă de monştri, gorgone şi himere.[2]
Dezbaterile dintre diferiţi filosofi susţinători şi sceptici cu privire la justificarea drepturilor omului ca
norme morale universale obligatorii, care au prioritate faţă de normele juridice ordinare, nu s‑au încheiat;
dimpotrivă, continuă neabătut, iar conceptul de drepturi ale omului provoacă în mod constant idei şi îndoieli
normative noi. În mod indubitabil, respingerea ideii de drepturi ale omului nu se manifestă neapărat împreună
cu acceptarea puterii publice autocratice. De la Jeremy Bentham până la András Sajó, mulţi susţinători ai
autonomiei individuale consideră că libertatea de exprimare, separaţia dintre biserică şi stat, abolirea pedepsei
cu moartea sau acordarea aceloraşi drepturi pentru minorităţile vulnerabile pot fi asigurate mai bine prin
legi reale, adică prin acte legislative şi prin precedente judiciare rezonabile şi care se autolimitează, decât
prin intermediul drepturilor fictive şi pline de zel ale omului.[3] Totuşi, de vreme ce ascensiunea mondială a
autoritarismului ne pune în gardă, drepturile omului reprezintă un ultim refugiu împotriva abuzurilor puterii
politice, sociale şi juridice, chiar dacă sunt comise în numele unui Dumnezeu sau al unei majorităţi relative a
cetăţenilor.
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În ciuda controverselor interminabile, ceea ce rămâne evident este faptul că drepturile omului există, în
sensul în care promovarea lor şi cooperarea echilibrată dintre puterile constituţionale au constituit, timp de
şapte decenii, proiectul ambiţios al ordinii juridice europene. Din păcate, nimic altceva decât cataclismele celui
de‑al Doilea Război Mondial au condus naţiunile europene într‑o nouă eră a drepturilor omului. Una dintre
abordări propune termenul de „ordine juridică cosmopolită”, pentru a descrie şi analiza sistemele juridice
transnaţionale contemporane în termenii lui Immanuel Kant.[4] Termenii iniţiali ai Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului reprezintă, între altele, un ecou al ideilor kantiene practice. Ca fundament antropologic,
Declaraţia afirmă că toate fiinţele umane reprezintă entităţi autonome, „înzestrate cu raţiune şi conştiinţă.” În
baza acestor considerente, textul declară că
recunoaşterea demnităţii inerente şi a drepturilor egale şi inalienabile ale tuturor membrilor familiei
umane constituie fundamentul libertăţii, al dreptăţii şi al păcii în lume.
Prin Preambulul ei, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului merge mai departe decât Declaraţia
Universală, revendicându‑şi calitatea de prim tratat comprehensiv din Europa aplicabil în materia drepturilor
omului.[5] Indiferent de linia de demarcaţie dintre statele europene în timpul celui de‑al Doilea Război Mondial,
Convenţia consideră că statele europene contractante sunt „animate de acelaşi spirit”, având un „patrimoniu
comun de idealuri şi de tradiţii politice, de respect al libertăţii şi de preeminenţă a dreptului.” În acel moment,
autorii se simţeau în stare să‑şi declare, fără pic de îndoială sau de ezitare,
ataşamentul lor profund faţă de aceste libertăţi fundamentale care constituie temelia însăşi a justiţiei şi a
păcii în lume şi a căror menţinere se bazează în mod esenţial, pe de o parte, pe un regim politic cu adevărat
democratic, iar pe de altă parte, pe o concepţie comună şi un respect comun ale drepturilor omului din care
acestea decurg.
De la începutul Războiului Rece, statele din partea de vest a Cortinei de Fier se găseau într‑o poziţie
favorabilă pentru a deveni participanţi activi în cadrul procesului de integrare politică, juridică şi economică.
Fondat de 10 state, Consiliul Europei a devenit o comunitate formată din 47 de state membre, dedicate
unor valori ca drepturile omului, preeminenţa dreptului, democraţia şi dezvoltarea economică. Deşi, ca
organizaţie internaţională, Consiliul Europei nu poate adopta legi obligatorii, aşa cum o fac legislativele
naţionale, jurisprudenţa obligatorie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, autoritatea care interpretează
Convenţia, reprezintă o contribuţie unică la cultura juridică a statelor membre şi nu numai. Nu este o
exagerare să se afirme faptul că Curtea are cea mai vastă jurisprudenţă în materie de drepturi fundamentale,
care alcătuiesc astăzi cadrul european principal al drepturilor omului. Chiar Uniunea Europeană manifestă
deferenţă faţă de Curte în privinţa numeroaselor aspecte legate de drepturile omului, cum ar fi limitarea
drepturilor fundamentale în timpul stării de urgenţă.
În mod formal, Convenţia constituie un tratat internaţional încheiat între state suverane; totuşi, Curtea
o consideră un „document constituţional” al dreptului public european şi, prin urmare, Curtea funcţionează
ca o curte constituţională transnaţională.[6] De vreme ce manifestă un caracter constituţional, Convenţia nu
reprezintă doar un instrument juridic supranaţional, ci a fost, de asemenea, încorporată în sistemele juridice
naţionale.[7] Prin urmare, ea este, de asemenea, aplicată de către autorităţile judiciare de nivel naţional. De
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obicei, această ordine juridică de cooperare este catalogată ca dezvoltare prin intermediul dialogului dintre
judecători, precum şi prin intermediul dialogului dintre judecători şi legislativ, inclusiv cu puterea constituantă.[8]
În privinţa problemelor fundamentale ale drepturilor omului, concepţiile teoretice rivale – indiferent
dacă deontologice, ghidate de consecinţe, teleologice sau de altă natură – oferă răspunsuri antinomice
la întrebările referitoare la conţinutul, natura, întinderea şi limitările drepturilor omului şi ale obligaţiilor
pozitive ale statului. Având în vedere existenţa unor concepte diferite, Convenţia nu stabileşte în mod explicit
o anumită concepţie a drepturilor omului.
Cu privire la metodologie, deşi textul Convenţiei conţine anumite indicii pentru interpretarea judiciară
(e.g. articolul 17 – Interzicerea abuzului de drept), ea nu stabileşte vreo modalitate autoritară de interpretare,
permiţându‑i astfel Curţii să‑şi stabilească propriul rol în asigurarea coerentă a protecţiei drepturilor
fundamentale.
Principalele provocări de ordin interpretativ cu care se confruntă Curtea de la început sunt aproape
aceleaşi cu cele ale curţilor constituţionale. Ca o soluţie renumită, Curtea s‑a arătat a fi în favoarea aşa‑numitei
doctrine a „instrumentului viu” sau „evolutivă”[9], respingând abordările interpretative ale textualismului şi ale
intenţiei originare. În acelaşi timp, în jurisprudenţa sa este prezent şi un gen de interpretare convenţionalistă
sau tradiţionalistă. În multe dintre hotărârile sale, Curtea se bazează în mare măsură pe aşa‑numitul consens
european: în cauzele în care un număr semnificativ de state membre acceptă sau resping o anumită revendicare
privind drepturile omului, Curtea tinde să ţină cont de această opinie comună sau majoritară. În multe alte
cazuri, atunci când Curtea nu poate identifica consensul european, ea lasă aprecierea intereselor concurente
implicate la discreţia autorităţilor statelor membre, menţionând că autorităţile statului nu au depăşit marja
de apreciere care le revine.[10] Altfel spus, dacă nu există un consens la nivel european, reclamantul nu posedă
drepturile pe care le revendică.
Totuşi, aceste abordări tradiţionaliste ridică adesea cel puţin tot atât de multe dubii, pe câte probleme
rezolvă. Indiscutabil, interpretarea judiciară a Convenţiei nu constituie o problemă de aritmetică. Numărul
de state care reglementează în mod similar nu justifică, în sine, o încălcare a drepturilor fundamentale. De
vreme ce consensul predominant al statelor membre este neconcludent, meta‑consensul are importanţă:
ca fundamente pentru elaborarea şi interpretarea Convenţiei, unele principii ale democraţiei liberale sunt
obligatorii din punct de vedere juridic. Mai mult, atunci când Curtea nu identifică consensul european cu
privire la o anumită revendicare de drepturi ale omului, este inacceptabil ca moralitatea publică locală,
mascată de marja de apreciere, să constituie un motiv justificat pentru limitarea drepturilor.
Aşa cum a subliniat George Letsas, pentru Curte, trimiterea la consensul european sau la marja de
apreciere nu serveşte la nimic mai mult decât faptului că o anumită ingerinţă a fost justificată fără a se declara
în mod explicit principiul pe care se bazează concluzia. Deşi Curtea consideră că marja de apreciere reprezintă
un instrument de interacţiune între Curte şi autorităţile naţionale, aceasta constituie adesea un mijloc al
deferenţei lipsite de principii. Iată de ce este atât de important faptul că există multe alte cazuri dificile în care
Curtea îşi consolidează concluzia prin raţionamente de principiu, exprimate în mod clar. Curtea nu exercită
o discreţie judiciară ilegală atunci când citeşte Convenţia ca pe un catalog de drepturi morale, prin aplicarea
unor principii morale obiective în cazuri dificile, controversate.[11]
Se află Curtea în poziţia de a alege între căutarea unui consens european cantitativ şi aplicarea unei
interpretări morale a Convenţiei? Nu chiar. Nu există un lucru numit interpretare morală unică; mai curând,
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în spatele drepturilor enumerate în Convenţie pot fi identificate diferite teorii ale drepturilor. Prin urmare,
sarcina Curţii şi a judecătorilor este să aleagă între diferite teorii politice ale drepturilor care se potrivesc cel
mai bine cu textul Convenţiei.
În concluzie, împărtăşim opinia potrivit căreia fundamentele drepturilor sunt principiile morale care
le justifică. Dar nu trebuie să uităm faptul că judecătorii sunt cei care explică Convenţia, prin urmare, nu
ne putem imagina o aplicare constructivă a Convenţiei fără ataşamentul faţă de valorile şi de principiile
democraţiei liberale. În contextul acestei contribuţii, nu vom oferi vreo descriere extensivă a diferitor metode
de interpretare imaginabile ale Curţii – de la textualism la interpretarea teleologică, sau vreo listă detaliată
a teoriilor morale concurente – de la scepticism şi relativism cultural, la doctrinele dreptului natural – din
spatele cazurilor şi al controverselor europene privind drepturile omului.
Mai curând, vom lua câteva hotărâri reprezentative ale Curţii, în special pe cele în care a fost implicat
judecătorul András Sajó şi, cu ajutorul acestor hotărâri, ne propunem să ilustrăm cum operează unele dintre
cele mai influente teorii morale şi politice (libertariană, utilitaristă şi egalitarist‑liberală) în textul Convenţiei
şi în jurisprudenţa Curţii. Unul dintre aspectele comune ale acestor idei constă în faptul că indivizii posedă un
drept şi o responsabilitate de a‑şi alege şi de a‑şi urma propria concepţie despre o viaţă bună, spre deosebire
de constrângerile moraliste şi paternaliste privind libertatea. Considerăm că unele lecturi filosofice conduc la
răspunsuri corecte în cazurile complicate de drepturi ale omului, în timp ce altele sunt – ca să împrumutăm
termenul lui Bentham, nu şi concluzia lui – falacioase.
1. Ternovszky v. Ungaria: un impas pentru libertarianism
Este un caz remarcabil despre „dreptul de a alege”: dacă femeile însărcinate au dreptul de a‑şi alege
locul în care vor deveni mame.[12] Pretenţiile privind naşterea, precum şi cele privind avortul, reclamă ca
Curtea să cântărească drepturile mamei în comparaţie cu protecţia copilului nenăscut. Totuşi, de vreme ce
lipsa posibilităţii avortului reprezintă, în mod evident, o limitare a dreptului la autodeterminare, există o
dispută în privinţa faptului dacă naşterea obligatorie la spital constituie o ingerinţă în drepturi de cea mai
mare importanţă (drepturile „omului” sau „drepturile fundamentale”).
Reclamanta, Anna Ternovszky, era o femeie însărcinată, care dorea să nască acasă, nu într‑un spital. La
acea dată, în Ungaria nu exista o legislaţie comprehensivă în privinţa naşterii la domiciliu, deşi exista un
Decret guvernamental în vigoare, conform căruia orice persoană calificată în domeniul asistenţei medicale
care asista o naştere la domiciliu risca să fie condamnată pentru săvârşirea unei contravenţii. Anna Ternovszky
a susţinut existenţa unei încălcări a articolului 8 şi a articolului 14 din Convenţie: în primul rând, ea nu a
putut alege în mod liber, din cauza ameninţării nejustificate, dar reale pentru profesioniştii din domeniul
sănătăţii dispuşi să asiste naşterile la domiciliu; în al doilea rând, faptul că nu putea beneficia de o asistenţă
profesională adecvată pentru naşterea la domiciliu, spre deosebire de mamele care optau să nască într‑o
instituţie medico‑sanitară echivala cu o discriminare în beneficiul ei de dreptul la respectarea vieţii private.[13]
Curtea a reţinut că a existat o încălcare a dreptului reclamantei la respectarea vieţii sale private. Totuşi,
din perspectiva Curţii, ceea ce a făcut dificilă justificarea fusese faptul că nu a putut fi stabilit un consens
european, pentru că un raport comparativ al OMS conţinea mai multe exemple legitime, de la posibilitatea
naşterii la spital, la centre de naştere într‑un anturaj asemănător celui familial şi naşteri la domiciliu. Ca un
raţionament de principiu, făcând trimitere la cauza Pretty,[14] Curtea a stabilit cu fermitate faptul că:
Noţiunea de autonomie personală constituie un principiu fundamental care stă la baza interpretării
garanţiilor articolului 8. Prin urmare, dreptul privind decizia de a deveni părinte include şi dreptul de a alege
circumstanţele în care devii părinte.[15]
Însă, ulterior, Curtea nu a oferit o explicaţie clară a ceea ce face să intervină protecţia acestei revendicări
a unui drept, să decidă în privinţa avantajelor naşterii la domiciliu versus celor ale naşterii la spital, sau să le
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recomande statelor să interzică naşterea la domiciliu şi în ce condiţii. Singurul motiv special pentru care s‑a
constatat încălcarea dreptului la viaţă privată a fost faptul că Decretul guvernamental reprezenta o ameninţare
permanentă pentru profesioniştii din domeniul asistenţei medicale, dispuşi să asiste naşterile la domiciliu, iar
lipsa unei legislaţii comprehensive i‑au limitat alegerile Annei Ternovszky privind naşterea la domiciliu. De
vreme ce situaţia juridică nu era una previzibilă, „problema profesioniştilor din sănătate care asistau naşterile
la domiciliu fusese marcată de incertitudine juridică predispusă spre arbitrariu”. Prin urmare, ingerinţa în
dreptul reclamantei la respectarea vieţii private nu fusese „prevăzută de lege”. În contrast cu motivarea
Curţii, judecătorul Sajó, împreună cu judecătoarea Tulkens, au venit cu o opinie concordantă comună din
punct de vedere filosofic la această hotărâre. Ei au subliniat faptul că, în Ungaria, naşterea la domiciliu a
devenit o alegere dificilă şi riscantă, chiar dacă ea rămânea, din punct de vedere formal, neafectată de o
ingerinţă. Motivul consta în faptul că, în cazul în care reglementarea este ceva prestabilit, lipsa reglementării
permisive poate afecta exerciţiul dreptului în discuţie. Cei doi judecători au făcut o trimitere nostalgică la
libertarianism, cunoscut mai bine sub numele de liberalism clasic, susţinând că,
prezumţia de bază a liberalismului clasic nu funcţionează în mod necesar în statul social contemporan,
în special în domeniul medical. În cadrul acestui sistem social, practic totul este reglementat; reglementarea
este prestabilită şi numai ceea ce este reglementat este considerat sigur şi acceptabil. Brusc, în lipsa unei
reglementări pozitive, ceea ce constituia o problemă de opţiune privată necontestată, devine ceva neobişnuit
şi nesigur. Într‑un mediu dens reglementat, survin anumite dezavantaje pentru libertăţi, în lipsa aprobării
normative.[16]
La momentul adoptării Convenţiei, libertarianismul reprezenta una dintre teoriile filosofico‑politice de
fond ale celor care au elaborat textul. Dacă analizăm drepturile şi libertăţile protejate de document, putem
observa că multe din aşa‑numitele drepturi şi libertăţi fundamentale erau deja protejate prin Declaraţia
franceză a Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului, şi de Declaraţia drepturilor a SUA. Ceea ce îi îngrijora pe
autorii acestor documente istorice era faptul că statul – în primul caz, un monarh absolut, în cel din urmă caz,
tirania majorităţii – ar putea încălca drepturile. Iată de ce au considerat că drepturile sunt deţinute împotriva
statului. În termenii lui Locke, persoanele au drepturile naturale la viaţă, la libertate şi la proprietate, dar, de
vreme ce asemenea persoane întâmpină dificultăţi în aplicarea acestor drepturi, ele au instituit un mecanism
statal pentru a le implementa şi pentru a pedepsi încălcările lor.[17] Din această perspectivă, persoanele pot
acţiona în conformitate cu libertatea lor; şi, atât timp cât nu există niciun fel de ingerinţă în libertate din
partea statului sau a altui actor, nu pare să existe vreo dificultate.
În secolul al XX‑lea, Robert Nozick a afirmat o versiune reînnoită a acestei teorii. Drepturile de bază ar trebui
protejate de abuzurile statului, nu doar acordate de acesta. „Este justificat” doar „un stat minimal, limitat la
funcţiile restrânse ale protecţiei împotriva forţei, furtului, înşelătoriei, şi ale asigurării respectării contractelor
ş.a.m.d.”[18] Potrivit lui Nozick, principalul motiv pentru această concepţie constă în faptul că doar în acest
tip de stat minimal putem evita încălcarea drepturilor. În primul rând, pentru că toate persoanele deţin un
titlu de proprietate asupra corpurilor şi a minţilor lor. Prin urmare, suntem proprietari legitimi ai sinelui şi
avem drepturi morale naturale de a trăi aşa cum vrem şi de a nu fi prejudiciaţi de către alţii fără acceptul
nostru. În al doilea rând, pentru că „nimeni nu poate fi sacrificat pentru alţii.” Teoria ia în serios drepturile
morale naturale ale indivizilor (inclusiv interesele lor legate de proprietate), justifică existenţa statului minim,
însă susţine că un stat mai extins ar încălca drepturile persoanei de a nu fi constrânsă să facă sau să nu facă
anumite lucruri. Aşadar, Nozick considera că redistribuirea încalcă drepturile oamenilor şi că, de exemplu,
„impozitarea câştigurilor provenite din muncă este acelaşi lucru cu munca forţată”.[19]
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Opinie concordantă comună a judecătorilor Sajó şi Tulkens la hotărârea în cauza Ternovszky v. Ungaria, hotărârea din
14 decembrie 2010.
[17]

J. Locke, Two Treatises of Government (Cambridge University Press, 1962).
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R. Nozick, Anarchy, State and Utopia (Basic Books, 1974) ix‑xi [R. Nozick, Anarhie, stat şi utopie. Humanitas, Bucureşti,
1997, traducător M. Dumitru, p. 35].
[19]

R. Nozick, Anarchy, State and Utopia (Basic Books, 1974) 169. [R. Nozick, Anarhie, stat şi utopie. Humanitas, Bucureşti,
1997, traducător M. Dumitru, p. 218].
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Acest argument ar putea părea puternic şi convingător, în special afirmaţia potrivit căreia, indiferent
de aranjamentele sociale, deţinem drepturi fundamentale care acordă libertatea de acţiune şi protecţia
împotriva ingerinţelor din partea deţinătorilor puterii – însă ar trebui să adăugăm şi defectele bine‑cunoscute
ale teoriei. În primul rând, trebuie să privim în urmă, în ipoteza în care statutul actual al drepturilor depinde
de cum a fost trecutul: ce abuzuri ale drepturilor la libertate au avut loc şi care au fost legăturile acordurilor
valabile ale persoanelor. Problema este că nu avem prea multe cunoştinţe despre originile factuale şi
tranzacţiile privind drepturile; şi dacă avem vreuna, acest fapt dezvăluie că ipotetica poziţie iniţială corectă
este alternativă: în no man’s land găsim mai ales violenţă şi arbitrariu. În al doilea rând, dacă încă mai
presupunem că există o situaţie iniţială corectă, practic aceasta nu are nimic de‑a face cu justificarea statutului
şi cu distribuirea drepturilor astăzi. Este necesară o examinare principială referitoare la condiţiile umane care
formează bazele morale ale conţinutului contemporan al drepturilor omului şi din ce cauză; precum şi o
examinare a principiilor care califică intervenţiile statului ca fiind corecte sau greşite.
În spiritul lui Locke şi a lui Nozick, judecătorii Sajó şi Tulkens reamintesc în opinia lor concordantă teoria
drepturilor naturale de bază prin blamarea statului regulator pozitiv pentru crearea unui mediu juridic ostil:
femeile însărcinate trebuie să interacţioneze cu autorităţile, iar profesioniştii din domeniul medicinii trebuie
să acţioneze ca exponenţi ai unui anumit gen de autoritate publică şi, în consecinţă, teama şi caracterul secret
pot avea consecinţe fatale pentru mamă şi pentru copil. Din aceste considerente, „drepturile la respectarea
alegerii părinteşti” reclamă astăzi un minim de reglementare pozitivă, în timp ce „o asemenea opţiune ar fi
constituit o libertate în secolul al XIX‑lea”.
Într‑adevăr, teama şi caracterul secret au fost sentimentele dominante în acest caz maghiar, pentru că
naşterea la domiciliu era descurajată în mod activ: simpla asistare la o naştere la domiciliu putea conduce la
începerea urmăririi penale. Totuşi, elementul istoric general al dreptăţii, prezentat de către cei doi judecători,
este eronat, pentru că nu a existat şi nici nu putea exista un asemenea drept de a alege înainte de instaurarea
statului social, sau de recunoaşterea obligaţiilor pozitive ale statului în privinţa drepturilor omului. Nu se
poate considera că, în secolul al XIX‑lea şi până atunci, femeile însărcinate erau tratate corect şi că drepturile
lor erau respectate, de vreme ce nu aveau altă alternativă decât să nască într‑un mod natural, dar riscant, prin
mijloace de (self‑)help tradiţionale sau neprofesioniste. Datele privind morbiditatea maternă şi neonatală
demonstrau în mod evident că majoritatea covârşitoare a femeilor însărcinate s‑au confruntat cu riscuri
serioase, de la infecţii, până la decese. Multe dintre efectele pozitive pe care reglementarea şi distribuirea
publică a mijloacelor materiale le pot aduce nu erau disponibile prin intermediul mecanismelor voluntare, aşa
cum o presupune libertarianismul. Prevenirea şi îngrijirea adecvată, disponibile în ţările dezvoltate de astăzi,
nu pot fi comparate cu condiţiile epocilor precedente.
Pe scurt, explicaţia istorică privind natura extinsă a statului nu pare a fi satisfăcătoare – în sine – pentru
justificarea cauzei şi a întinderii obligaţiilor pozitive ale autorităţilor publice în baza Convenţiei. Motivarea
Curţii afirmă că „noţiunea de autonomie personală reprezintă un principiu fundamental”, dar nu elucidează
semnificaţia ei astăzi – fapt care ar putea oferi indicii despre relaţiile conceptuale dintre drepturile‑libertăţi
şi drepturile pozitive, precum şi despre dreptul de a accepta sau de a refuza serviciile de asistenţă medicală.[20]
2. Mouvement Raëlien Suisse v. Elveţia: utilitarism multilateral
Unii insistă că posedă un drept inalienabil al omului de a crede în extratereştri. Mulţi cred că libertatea
de conştiinţă inalienabilă include dreptul de a‑ţi exprima lipsa de credinţă în Dumnezeu. Mouvement Raëlien
[20]

Cazul comentariilor de pe internet este un alt exemplu în care abordarea libertariană funcţionează în mod nesatisfăcător în
mediul tehnic şi juridic actual. În cauza Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete şi index.hu v. Ungaria (hotărârea din 2 februarie
2016), Curtea a reţinut că intermediarii din mediul online nu pot fi traşi la răspundere pentru comentarii generate de utilizatorii
online, care nu constituie discursuri vădit ilegale. În cazul în care Curtea ar fi adoptat concepţia liberală clasică referitoare la
libertatea redacţională şi la autonomia presei, aceasta ar fi trebuit să rezolve problema aşa cum a rezolvat‑o Curtea Constituţională
maghiară: operatorul unui website (cum ar fi comisia editorială a presei cotidiene) este răspunzător de articolele de pe blog
sau de comentariile care încalcă drepturile altor persoane, chiar dacă aceste comentarii sunt moderate şi chiar dacă operatorul
nu era conştient de existenţa unor asemenea înregistrări şi le‑a şters imediat ce a primit o plângere. (Curtea Constituţională a
Ungariei a realizat o distincţie între portalurile de ştiri online şi postările de pe Facebook, susţinând că acestea din urmă sunt
asemănătoare unor „scrisori confidenţiale”; ele nu fac parte din publicitatea vastă).
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Suisse (Mişcarea Raëliană Elveţiană) este o asociaţie care aparţine unui grup de disidenţi. Ea promovează
ateismul ştiinţific, condamnă religiile existente şi promovează „geniocraţia” utopistă, un model politic bazat
pe clonarea intelectului uman, decât pe democraţie, şi, mai mult, este dedicată „deşteptării sexuale” a
copiilor. În 2001, asociaţia i‑a solicitat poliţiei permisiunea de a afişa postere ce înfăţişau extratereştri şi o
farfurie zburătoare, împreună cu adresa paginii sale web, pe care putea fi citit, de exemplu, mesajul: „În
sfârşit ştiinţa înlocuieşte religia”. Autorităţile elveţiene i‑au interzis asociaţiei afişarea posterelor, pentru că
viziunile referitoare la „geniocraţie” şi criticile aduse democraţiilor contemporane erau apte să submineze
ordinea şi siguranţa publică, precum şi morala publică.
Mişcarea s‑a plâns de faptul că refuzul autorităţilor elveţiene de a‑i autoriza campania de afişaj i‑a
încălcat libertatea de exprimare (articolul 10) şi libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (articolul
9). Deşi Convenţia recunoaşte aceste libertăţi ca drepturi ale omului, ea prevede că exerciţiul lor poate fi
supus restricţiilor prevăzute de lege şi care sunt necesare într‑o societate democratică, în interesul securităţii
naţionale sau al siguranţei publice, pentru apărarea ordinii şi prevenirea comiterii infracţiunilor, pentru
protecţia sănătăţii sau a moralei. Prin urmare, restricţiile impuse acestor drepturi fundamentale sunt
justificate în vederea protejării intereselor publice.
Curtea a dat o pondere semnificativă acestor interese. Cu cea mai mică majoritate (de nouă voturi la
opt), aceasta a respins cererea, stabilind că interdicţia de a afişa posterele se încadra în marja de apreciere a
statelor, deoarece exprimarea asociaţiei nu era una strict politică, ci, mai degrabă, un discurs comercial, care
se bucura de o protecţie redusă, iar gestionarea panourilor publice în contextul unor campanii de afişaj putea
varia de la un stat la altul, sau chiar de la o regiune la alta din cadrul aceluiaşi stat.
Totuşi, majoritatea a depăşit cu mult simpla utilizare a marjei de apreciere. Deşi a subliniat faptul că doar
motive serioase puteau conduce la invalidarea aprecierilor autorităţilor naţionale, Curtea a constatat că
interdicţia elveţiană privind campania de afişaj răspundea unei nevoi sociale imperioase; restricţia a fost
considerată indispensabilă în vederea protejării sănătăţii, a moralei şi a drepturilor celorlalţi, precum şi
pentru prevenirea comiterii infracţiunilor. Prin urmare, Curtea a susţinut că autorităţile elveţiene au acordat
o pondere mai mare valorilor moralei publice şi ordinii publice, decât dreptului fundamental la libertatea
de exprimare al asociaţiei. Aceasta a acceptat, fără o cercetare suplimentară, opinia autorităţilor naţionale
privind capacitatea unei idei de a submina morala şi ordinea publică. Prin urmare, hotărârea majorităţii
pare să fie conformă cu argumentul anterior al Curţii, exprimat în cauza Dudgeon v. Regatul Unit, în care a
subliniat faptul că „este necesară o anumită formă de legislaţie pentru a proteja nu doar anumite segmente
ale societăţii, ci şi etosul moral al societăţii în ansamblu.”[21]
Argumentul majorităţii ne‑ar putea aminti cât de mulţi utilitarişti influenţi abordează problema drepturilor:
aceştia le conferă un statut derivat, preferând actele motivate de promovarea intereselor generale ale
societăţii. Potrivit lui Jeremy Bentham, teoreticianul clasic al utilitarismului, punctul final al unei societăţi ar
trebui să fie „gradul cel mai mare de fericire pentru cel mai mare număr de persoane.”[22] Prezentând acest
interes universal, acesta subliniază şi faptul că unul dintre multiplele scopuri pe care statul ar trebui să le
atingă este neîncălcarea drepturilor, despre care „se ştie că‑şi datorează existenţa lor guvernului”.[23] Aplicând
o analiză cost‑beneficiu, el a considerat că şi societatea ca întreg, nu doar individul, ar avea de pierdut prin
reprimarea acestor drepturi legale.
Ni se pare că opinia majoritară a aplicat un concept vulgar al lui Bentham privind interesele publice, prin
permiterea restricţionării drepturilor fundamentale în interesul securităţii naţionale, al siguranţei publice, al
sănătăţii publice şi al moralei. Judecătorii au perceput drepturile enumerate în Convenţie, una din succesoarele
Declaraţiei Franceze, nu ca scopuri în sine, ci doar ca instrumente: statul trebuie să asigure faptul că drepturile
din Convenţie realizează în mod efectiv scopurile colective. În lipsa dovezilor empirice, hotărârea a reclamat
protecţia minorilor împotriva abuzurilor sexuale şi a manifestat în mod clar deferenţă faţă de competenţa

[21]

Dudgeon v. Marea Britanie, hotărârea din 23 septembrie 1981, para 12.

[22]

J. Bentham, Anarchical Fallacies în Selected Writings on Utilitarianism (Wordsworth, 2001), 463.

[23]

Ibid., 404.
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autorităţilor naţionale de a proteja, nu foarte clar, sentimentele religioase majoritare existente în detrimentul
libertăţii de exprimare.
Este important faptul că există gânditori utilitarişti care iau în considerare într‑o măsură mai mare
drepturile (drepturile legale în detrimentul drepturilor naturale) şi nu încorporează drepturile în cadrul unuia
dintre scopurile pe care statul ar trebui să le realizeze, ci le consideră constrângeri învecinate care trebuie
exercitate în cazul eventualelor acţiuni ale indivizilor. Aceste drepturi interzic încălcarea lor în vederea atingerii
obiectivului acestora. John Stuart Mill ar fi foarte surprins să constate că, în baza Convenţiei, morala publică
ar putea constitui unul dintre motivele legitime pentru intervenţia statului, de vreme ce una din multele sale
teze cunoscute este că guvernarea nu are dreptul să implementeze moralitatea populară prin drept şi că
societatea şi dreptul ar trebui să acorde importanţă libertăţii individuale de acţiune în materie de moralitate
privată. Argumentul lui Mill nu este pur şi simplu ghidat de consecinţe, aşa cum ar fi cel al altor utilitarişti. În
centrul acestei gândiri stă convingerea entuziastă potrivit căreia un om este om datorită capacităţii sale de a
alege.[24] Această capacitate de alegere joacă un rol major în promovarea discuţiilor libere.
În eseul său „Despre libertate”, Mill foloseşte diferite argumente în favoarea libertăţii de exprimare în
cazurile în care opinia majorităţii este falsă, în care opinia minorităţii este falsă, şi în care ambele părţi care
emit opinii deţin o parte din adevăr, însă nu în totalitate. Mill susţine că, în fiecare caz, căutarea adevărului este
realizată cel mai bine prin permiterea unor dezbateri libere.[25] După cum sugerează invenţia sa bine‑cunoscută,
ingerinţa în această discuţie liberă este legitimă doar dacă are ca scop prevenirea prejudicierii altora. Potrivit
acestui Principiu al Vătămării, „unicul ţel în care puterea se poate exercita, în mod legitim, asupra oricărui
membru al societăţii civilizate, împotriva voinţei sale, este acela de a împiedica vătămarea altora.”[26]
În cazul Mouvement Raëlien Suisee, Pinto De Albuquerque, unul dintre judecătorii disidenţi, s‑a referit
în mod explicit la teoria lui Mill cu privire la căutarea adevărului pentru promovarea libertăţii de exprimare,
fundamentându‑şi argumentul potrivit căruia scopul articolului 10 este de a
împiedica statul să‑şi asume rolul de gardian al adevărului şi să prescrie ceea ce este ortodox în materia
libertăţii de opinie. Statul trebuie să respecte cu stricteţe principiul neutralităţii conţinutului atunci când decide
cum să facă accesibil un spaţiu public, abţinându‑se de la a interzice o campanie, sub pretextul că autorizarea
ar putea implica aprobarea sau tolerarea opiniilor în cauză. Asemenea interdicţii nu sunt compatibile cu
pluralismul inerent societăţilor democratice, unde au loc schimburi libere de idei într‑un spaţiu public, iar
adevărul şi eroarea rezultă dintr‑o ciocnire nerestricţionată a ideilor.[27]
Argumentul lui Mill se regăseşte în opinia disidentă comună a judecătorilor Sajó, Lazarova Trajkovska şi
Vučinić. Una dintre principalele lor idei este aceea potrivit căreia o majoritate care împărtăşeşte o anumită
viziune încearcă să reducă la tăcere minoritatea care nu este de acord.
Este deosebit de regretabil faptul că protecţia libertăţii de exprimare este diminuată în privinţa viziunii
asupra lumii a unei minorităţi. În plus, cel puţin justificarea iniţială a interdicţiei impuse de către poliţia
locală reflectă faptul că posterul conţinea idei şi opinii care erau în contradicţie cu opiniile predominante ale
autorităţilor locale şi, probabil, cu cele ale majorităţii cetăţenilor din Neuchâtel.
În spatele celor trei motivări ale judecătorilor disidenţi se află şi ideea milliană potrivit căreia societăţile ar
trebui să menajeze dezaprobarea şi protestul, în primul rând pentru că ar putea conţine argumente corecte,
iar în al doilea rând pentru că „este nevoie, de asemenea, de protecţie împotriva tendinţei societăţii de a‑şi
impune, prin alte mijloace decât pedeapsa civilă, propriile sale idei şi practici ca reguli de conduită obligatorii
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I. Berlin, John Stuart Mill and the Ends of Life, în Four Essays on Liberty (Oxford University Press, 1969), 173‑206 [I. Berlin,
John Stuart Mill şi finalităţile vieţii, în Patru eseuri despre libertate. Humanitas, Bucureşti, 1996, traducător L. Ştefan‑Scalat, p. 277].
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J. S. Mill, Liberty, în Utilitarianism, Liberty and Representative Government (J. M. Dent and Sons, 1962) 65‑174, 78. Pentru
mai multe detalii în acest sens, vezi W. Cartwright, John Stuart Mill on Freedom of Discussion, Richmond Journal of Philosophy,
vol. 5, 2003, 1‑7, 2 [J.S. Mill, Despre libertate, ediţia a III‑a, Humanitas, Bucureşti, 2005, traducător A.‑P. Iliescu, p. 91].
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pentru cei care le dezaprobă”.[28] În acest context, Mill ne avertizează că, „conformarea prin constrângere”[29]
ar manifesta efecte dăunătoare nu doar în privinţa persoanelor afectate, ci şi în privinţa societăţii.
De asemenea, opinia disidentă comună a judecătorilor Sajó, Lazarova Trajkovska şi Vučinić, şi opinia disidentă
comună a judecătorilor Tulkens, Sajó, Lazarova Trajkovska, Bianku, Power‑Forde, Vučinić şi Yudkivska, afirmă,
de asemenea, că interdicţia elveţiană referitoare la afişe constituie o restricţie bazată pe opinie. Judecătorii
disidenţi susţin că decizia majorităţii poate fi descifrată ca afirmând că libertatea de exprimare în spaţiul
public ar putea fi restricţionată numai pentru că autorităţile nu sunt de acord cu ideile exprimate. Mişcarea a
dorit să‑şi promoveze ideile prin intermediul posterelor care nu erau ilegale în sine, însă autorităţile au refuzat
să‑şi dea acordul. Faptele cauzei sugerează că au fost limitaţi în drepturile lor doar cei care nu au fost de
acord cu abordarea generală şi principală a societăţii respective. Din această perspectivă, judecătorii disidenţi
afirmă că decizia majorităţii ar fi trebuit să considere refuzul autorităţilor elveţiene de a afişa posterele ca o
încălcare a dreptului la liberă exprimare.
Pe scurt, autorităţile au restricţionat puncte de vedere dezavantajate. Aceasta este interpretarea
clauzei libertăţii de exprimare, care a fost tratată ca indezirabilă de către tribunale, cel puţin de pe vremea
jurisprudenţei judecătorului Holmes, ale cărui afirmaţii spun următoarele:
dacă există vreun principiu al Constituţiei care reclamă mai mult decât oricare altul devotamentul, atunci
acesta este principiul libertăţii de gândire – nu libertatea de gândire pentru cei care sunt de acord cu noi, ci
libertatea pentru gândirea pe care o urâm.[30]
În conformitate cu teoria milliană, articolele 9 şi 10 din Convenţie pot fi interpretate ca permiţând limitarea
drepturilor fundamentale pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor altora, prin faptul că prejudicierea sau
posibilitatea reală de prejudiciere a drepturilor altora poate justifica ingerinţa societăţii. În cazul în discuţie,
din perspectiva lui Mill sau a lui Holmes, întrebarea pe care judecătorii puteau să o pună este următoarea:
suferinţa morală şi ultrajul moral al modului în care autorităţile elveţiene erau îngrijorate semnifică o vătămare
sau o „acţiune ilegală iminentă”?[31]
Dacă judecătorii consideră că utilitarismul lui Mill nu este asemănător celui al lui Bentham şi dacă aceştia
promovează valoarea libertăţii ca o utilitate „care se bazează pe interesele de totdeauna ale omului, ca fiinţă
capabilă de progres”,[32] atunci ei pot fi de acord şi cu „dreptul de a ridiculiza”[33] al lui Ronald Dworkin, sau cu
opinia lui Jeremy Waldron, potrivit căreia „suferinţa” morală „provocată de contradicţie sau de durere şi şocul
unei dezbateri puternice ... nu sunt experienţe pentru care o fiinţă progresistă are un interes veritabil de a le
evita.”[34] Cu alte cuvinte, disidenţii ar fi putut aplica aici argumentele kantiene pentru a dezaproba restricţiile
bazate pe opinii: ca fiinţă autonomă, fiecare persoană are un statut şi o valoare egale în societate, aşadar,
toată lumea este la fel de îndreptăţită să‑şi exprime şi să‑şi împărtăşească opiniile în public. Autorităţile
elveţiene au încălcat acest principiu, de vreme ce hotărârile lor au fost unele părtinitoare: ele au favorizat în
mod implicit devotamentul emoţional al unor credincioşi religioşi.
Diferitele motivări ale judecătorilor pot dezvălui faptul că teoria consecinţelor, în sine, nu este concludentă
în conflictele de drepturi ale omului, pentru că are două tăişuri. Fie principiul acordării priorităţii de grup faţă
de drepturile libertăţii, fie limitarea puterii publice în numele drepturilor libertăţii pot fi construite pe baza
ideilor utilitariste. Mai mult, apare întrebarea de ce ar trebui să se încreadă, totuşi, judecătorii în filosofia
utilitarismului în general.
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3. Horváth şi Kiss v. Ungaria: vulnerabilitatea egalitarismului liberal
Principiile libertăţii şi egalităţii se situează la baza textului Convenţiei şi a jurisdicţiei Curţii. Ca libertatea,
egalitatea este un concept interpretativ. Modul în care jurisprudenţa Curţii modelează semnificaţia formulelor
Convenţiei – drepturile „ar trebui să fie protejate fără discriminare” –, este determinată de valorile şi de
principiile care explică de ce interpretarea trebuie să aibă acest rol.
Reclamanţii din acest caz, István Horváth şi András Kiss, doi bărbaţi tineri romi, au fost diagnosticaţi de
mici ca având dizabilităţi mintale; prin urmare, aceştia au fost daţi spre educare la o şcoală „specială” sau
„curativă” cu un curriculum limitat. Niciunul dintre ei nu putea fi înscris în cadrul unui program de bacalaureat,
fapt care le‑a limitat accesul la învăţământul superior şi la încadrarea în câmpul muncii. István Horváth nu a
putut să urmeze un curs pentru a deveni profesor de dans; András Kiss nu a reuşit să‑şi realizeze dorinţa de
a deveni mecanic auto. Ambii au susţinut că educaţia lor într‑o şcoală curativă a constituit o discriminare pe
criterii etnice în privinţa dreptului acestora la educaţie.
Curtea a fost de acord şi a constatat, în unanimitate, o încălcare a Convenţiei din cauza discriminării etnice
indirecte. Hotărârea a evidenţiat că, în trecut şi în prezent, şcolile speciale erau arhipline de copii romi din
cauza diagnosticării greşite sistematice a dizabilităţii mintale. În ultimii zece ani, proporţia elevilor romi din
această şcoală era de 40‑50%, deşi romii reprezentau 8,7% din numărul total al elevilor care frecventau
şcoala primară în oraşul respectiv. Astfel, o măsură generală a generat un efect prejudiciabil disproporţionat
în privinţa romilor, un grup minoritar vulnerabil. Statul a susţinut că tratamentul diferenţiat nu era unul
discriminatoriu, pentru că toţi copiii care au fost examinaţi au trecut aceleaşi teste, indiferent de originea lor
etnică. Curtea nu a acceptat acest argument ca o justificare suficientă pentru tratamentul contestat, pentru
că, aşa cum au constatat experţii, metodele de diagnosticare erau desuete, iar copiii romi ar fi putut susţine
mai bine testele, dacă acestea nu ar fi fost concepute pentru copiii care aparţineau majorităţii etnice. Aşadar,
era „incontestabil faptul că tratamentul diferit şi posibil dezavantajos a fost aplicat mult mai frecvent în cazul
romilor, decât în cazul celorlalţi”. Testul putea fi părtinitor din punct de vedere cultural şi putea avea un
rezultat evident: tratamentul inegal.[35]
Departe de a stabili precedente consensuale, Curtea a pronunţat deja hotărâri în cazuri de segregare şcolară
romă şi a constatat încălcarea Convenţiei în cazurile D. H. şi alţii v. Republica Cehă şi în Oršuš şi alţii v. Croaţia.[36]
Pe lângă faptul că tratamentul contestat la care au fost supuşi studenţii romi a fost unul discriminatoriu,
Curtea a considerat că ţine de obligaţia pozitivă a statului să instituie „măsuri de protecţie care vor asigura
faptul că ... statul a acordat o atenţie suficientă nevoilor speciale [ale copiilor romi] ca membri ai unui grup
dezavantajat”.[37] Este interesant faptul că, în cauza Horváth şi Kiss, Curtea a depăşit acest tip de cerinţă
procedurală şi a insistat în privinţa unei obligaţii pozitive substanţiale,[38] şi anume în privinţa „anulării istoriei
de segregare rasială în şcolile speciale”.[39] Sunt incerte măsurile speciale de remediere pe care ar trebui să
le ia statul în scopul desegregării, însă este esenţial că, în anumite cazuri, Curtea a recunoscut că există cu
certitudine nevoia unei intervenţii a statului pentru a preveni discriminarea. În acest caz de segregare şcolară,
Curtea a afirmat că nu individul, ci statul trebuie să progreseze.
Am putea bănui că teoria abordării filosofice din spatele acestei declaraţii ar putea fi analiza bazată pe
autonomia discriminării. De exemplu, John Gardner, care aplică o variantă a principiului vătămării al lui Mill,
susţine că măsurile anti‑discriminare sunt justificate în baza obligaţiilor de a respecta autonomia personală. Din
această perspectivă, statul ar trebui să se asigure că persoanele deţin libertatea de a alege între alternativele
valoroase.[40] Acest argument bazat pe autonomie ar putea servi, de exemplu, pentru protejarea dreptului
[35]

Horváth şi Kiss v. Ungaria, hotărârea din 29 ianuarie 2013, para 109‑129.

[36]

D. H. şi alţii v. Republica Cehă, hotărârea din 13 noiembrie 2007, Oršuš şi alţii v. Croaţia, hotărârea din 16 martie 2010. În
primul caz, Camera nu a constatat nicio încălcare, cu 6 voturi la 1. Ulterior, Marea Cameră a inversat hotărârea Camerei cu 13
la 4. În ultimul caz, în hotărârea Marii Camere s‑a constatat încălcarea articolului 14 în coroborare cu articolul 2 din Protocolul
nr. 1, cu 9 voturi la 8.
[37]

Oršuš şi alţii v. Croaţia, hotărârea din 16 martie 2010, para 183.

[38]

A. Timmer, Horváth and Kiss v. Hungary: A strong new Roma school segregation case, 6 februarie 2013, disponibil pe
strasbourgobservers.com.
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Horváth şi Kiss v. Ungaria, hotărârea din 29 ianuarie 2013, para 127.

[40]

J. Gardner, On the Ground of Her Sex(uality), în Oxford Journal of Legal Studies, vol. 18, nr. 1 (1998) 173.
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femeilor la avort, al persoanelor LGBT împotriva legilor care incriminează sodomia, sau al dreptului de acces
în clădirile publice al persoanelor în scaune cu rotile. În primul şi în al doilea caz, interzicerea ingerinţei
neautorizate a statului şi, în al treilea caz, exigenţa unei ingerinţe justificate a statului asigură libertatea de a
acţiona în conformitate cu dorinţele persoanei.
Totuşi, acest tip de justificare bazată pe autonomie ar putea să nu funcţioneze în cazurile de segregare
şcolară. Presupunând că şcolile „speciale” sau „curative” sunt la fel de bine echipate ca şcolile „obişnuite”,
pentru că au parte de aceleaşi resurse şi pentru că programele sunt la acelaşi nivel, alegerile elevilor romi
nu sunt restricţionate. Oricum, acest sistem şcolar dual rămâne „egal, dar separat”, ceea ce nu înseamnă
deloc egal. Faptul că şcolile sunt separate stigmatizează minoritatea romă şi demonstrează că comunitatea
refuză apartenenţa elevului rom la societate, ca cetăţean liber şi egal. În plus, această justificare este, de
regulă, contrafactuală, pentru că „şcolile speciale” segregate nu dispun de resursele pe care le deţin şcolile
„normale”; în consecinţă, ele nu servesc nici cerinţei individului de educaţie adecvată, nici nevoii comunităţii
de integrare etnică.
Aşadar, în cazurile de segregare şcolară, o justificare bazată pe egalitate ar putea fi de un mare folos. La
baza justificării bazate pe egalitate stă credoul liberal egalitarist, potrivit căruia fiecare persoană are un
drept egal la respectarea demnităţii umane, iar din acest motiv statul trebuie să‑şi trateze toţi cetăţenii în
mod egal, în sensul în care deciziile politice trebuie să manifeste o preocupare şi un respect identice pentru
viaţa, libertatea şi egalitatea tuturor. Membrii mai vulnerabili ai unei comunităţi politice au dreptul la aceeaşi
preocupare şi la acelaşi respect din partea guvernării lor ca şi membrii care sunt capabili să‑şi asigure o mai
mare putere politică. Astfel, principiul director nu îl constituie un tratament egal din punct de vedere formal,
aşa cum a susţinut Guvernul maghiar în cauza Horváth şi Kiss („aceleaşi metode de diagnosticare au fost
aplicate în cazul tuturor”), ci tratamentul ca unui egal în termenii lui Dworkin („metodele de diagnosticare
trebuie să aibă în vedere mediul cultural, lingvistic şi social al copiilor care aparţin minorităţilor”).[41]
Mai mult, liberalii egalitarişti consideră că preocuparea egală reclamă intervenţia statului pentru a
îmbunătăţi poziţia socială a membrilor grupurilor sociale dezavantajate, astfel încât oportunităţile lor să fie
egale. Prin urmare, aceştia consideră că beneficiile speciale ale grupurilor defavorizate sunt acceptabile din
punct de vedere moral şi al echităţii (tratamentul preferenţial sau acţiunea afirmativă).[42] Motivul constă în
faptul că statul nu ar trebui să considere persoanele ca fiind responsabile pentru trăsăturile lor identitare
inalterabile, în privinţa cărora indivizii nu au nicio influenţă (rasa, etnia etc.), dar din cauza cărora sunt mult
mai susceptibili să fie dezavantajaţi de legislaţie şi/sau de practica socială. Clasificările de ordin rasial şi etnic
reflectă, probabil, prejudecăţi sau ostilitate. Din aceste considerente, Curtea pretinde ca statul să manifeste
o vigilenţă deosebită şi o reacţie viguroasă şi aplică un control mai strict.[43] Acest concept face mai dificil
pentru stat să opereze clasificări în baza unor asemenea trăsături identitare inalterabile şi observă faptul
că respectiva trăsătură identitară inalterabilă defineşte acele persoane ca fiind un grup discret şi, mai ales,
această trăsătură deosebeşte membrii grupului de ceilalţi membri ai societăţii. Considerând că aceste grupuri
de persoane sunt dezavantajate sau vulnerabile, Curtea aplică, de obicei, conceptul de vulnerabilitate şi
recunoaşte că „persoanele sunt vulnerabile în mod diferit; că vulnerabilitatea este imaginată parţial în funcţie
de procesele economice, politice şi sociale ale incluziunii şi ale excluziunii.”[44]
Ce principiu justifică statutul protejat al grupurilor vulnerabile? În acest caz, Curtea a reafirmat că, „ca
urmare a istoriei lor turbulente şi a dezrădăcinării constante, romii au devenit un tip special de minoritate
defavorizată şi vulnerabilă”.[45] Curtea defineşte de mult timp un grup vulnerabil ca un grup dezmembrat
[41]

R. Dworkin, DeFunnis v. Sweatt, în M. Cohen, T. Nagel şi T. Scanlon (eds.), Equality and Preferential Treatment (Princeton
University Press, 1977) 63‑83. „Dreptul la un tratament ca unui egal este unul fundamental, iar dreptul la un tratament egal –
unul derivat. În anumite circumstanţe, dreptul la tratament ca unui egal va presupune un drept la tratament egal, însă nu prin
orice mijloace, în toate circumstanţele.” la 68.
[42]

J. Rawls, A Theory of Justice (Harvard University Press, 1999, ediţie revăzută), 65.

[43]

D. H. şi alţii v. Republica Cehă, hotărârea din 13 noiembrie 2007, para 175‑176. Horváth şi Kiss v. Ungaria, hotărârea din
29 ianuarie 2013, para 101.
[44]

L. Peroni şi A. Timmer, Vulnerable Groups: The Promise of An Emerging Concept in European Human Rights Convention
Law, în International Journal of Constitutional Law, vol. 11, nr. 4, 2013, 1056‑1085, 1061.
[45]

Horváth şi Kiss v. Ungaria, hotărârea din 29 ianuarie 2013, para 102.
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din punct de vedere istoric, care merită o protecţie mai mare din partea statului. Aceasta a recunoscut în
mod expres ca grupuri vulnerabile ale societăţii minoritatea romă,[46] persoanele aparţinând unei minorităţi
sexuale,[47] persoanele cu dizabilităţi mintale[48] şi persoanele purtătoare ale virusului HIV[49].
Acest concept de vulnerabilitate retrospectivă ne poate reaminti teoria unuia dintre cei mai proeminenţi
gânditori liberali egalitarişti, Thomas Nagel, emisă la sfârşitul anilor ‚70. Acesta a catalogat fenomenul drept
discriminare compensatorie, care tratează efectele nedreptăţii sociale din trecut, spre exemplu rasismul
sau sexismul. Potrivit acestui punct de vedere, statul ar trebui considerat responsabil pentru reducerea
inegalităţilor produse doar din punct de vedere social.[50] Aceste grupuri care au suferit o discriminare de‑a
lungul istoriei ar trebui despăgubite, dacă discriminarea lor a fost provocată de societate.
Totuşi, această justificare compensatorie retrospectivă pentru calificarea unui grup ca fiind vulnerabil este
una discutabilă. Dacă luăm în serios viziunea liberală egalitaristă, care susţine că toţi cetăţenii sunt egali într‑un
sens moral, că toţi sunt liberi în a‑şi putea asuma responsabilitatea pentru planificarea propriilor vieţi, şi că
scopul vieţii niciunei persoane nu este mai important decât cel al alteia, atunci putem conchide, ca Rawls, că
nimeni nu posedă o revendicare mai puternică în privinţa resurselor necesare pentru atingerea unui anumit
scop. Acest lucru este valabil şi pentru capacităţile moştenite. Şi dacă aşa stau lucrurile, responsabilitatea
societăţii nu constă doar în despăgubirea celor sau a descendenţilor celor care au căzut victime ale rasismului
şi ale sexismului în societate. Este mai bine să spunem că responsabilitatea societăţii nu constă în menţinerea
inegalităţilor sociale nejustificate.[51]
În conformitate cu acest fapt, în jurisprudenţa actuală a Curţii, nu doar discriminarea anterioară, ci şi
nedreptăţile din prezent pot constitui o bază pentru considerarea unui grup de persoane defavorizate ca fiind
vulnerabil. În cazul M.S.S. v. Belgia, Curtea a deschis calea unei definiri mai cuprinzătoare a vulnerabilităţii.[52]
Curtea a stabilit că reclamantul, solicitant de azil, membru al unui grup deosebit vulnerabil şi defavorizat, avea
nevoie de o protecţie specială. Curtea a considerat că M.S.S. era deosebit de vulnerabil din cauza situaţiilor
prin care a trecut în procesul migrării sale din Afganistan şi a experienţelor traumatizante pe care le‑ar fi
suferit anterior. Judecătorul Sajó nu a fost de acord cu majoritatea:
deşi mulţi solicitanţi de azil sunt persoane vulnerabile, ei nu pot fi consideraţi în mod necondiţionat ca
fiind un grup deosebit de vulnerabil, în sensul în care jurisprudenţa Curţii utilizează acest termen (cum ar fi
în cazul persoanelor cu dizabilităţi mintale), unde toţi membrii grupului, dată fiind catalogarea lor socială
defavorabilă, merită o protecţie specială. ... Motivul acestei abordări, care pune la îndoială anumite clasificări
per se, constă în faptul că asemenea grupuri au fost supuse din punct de vedere istoric unor prejudecăţi cu
consecinţe de durată, ceea ce a condus la excluziunea lor socială. O asemenea prejudecată poate implica
stereotipuri legislative care interzic evaluarea individualizată a capacităţilor şi a nevoilor acestora.[53]
În opinia sa parţial concordantă şi parţial dizidentă, judecătorul Sajó a insistat asupra testului de
vulnerabilitate retrospectivă, adoptat anterior de către Curte, şi a susţinut că, ca grup, solicitanţii de azil nu
doar că nu au suferit nedreptăţi anterioare, dar nici nu formează în vreun fel un grup omogen. El a efectuat
o examinare individualizată a situaţiei solicitanţilor de azil, considerând că „este posibil ca unii sau mai mulţi
solicitanţi de azil să fie vulnerabili (i.e. dacă aceştia au avut parte de un grad de defavorizare mai umilitor
decât omul din Clapham omnibus[54]), însă acest fapt nu constituie o prezumţie care poate fi răsturnată în cazul
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Standardul the man on the Claphman omnibus reprezintă o persoană obişnuită şi rezonabilă ipotetic vorbind. Adresând,
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membrilor ‘clasei’.” În acest caz, judecătorul Sajó nu a considerat că M.S.S. era vulnerabil, pentru că poseda
mijloace considerabile, plătise o sumă considerabilă de bani unei călăuze şi, în calitate de fost interpret, putea
comunica în străinătate.
Această controversă dintre judecători demonstrează, din nou, că o definire retrospectivă a grupurilor
vulnerabile nu este convingătoare, în sine. După cum s‑a arătat mai devreme, nedreptăţile actuale şi nu
discriminarea din trecut ar putea justifica tratamentul special al grupurilor dezavantajate. Ceea ce contează nu
este faptul că într‑o anumită perioadă istorică un grup a fost supus unor prejudecăţi cu consecinţe de durată,
ci faptul că grupul suferă acum o excluziune socială, politică sau juridică, în circumstanţe nedrepte. Oarecum
contradictoriu, judecătorul Sajó subliniază faptul că solicitanţii de azil au propriile experienţe oribile din trecut,
fapt care presupune că aceştia au fost forţaţi să‑şi părăsească locuinţele şi că ar trebui să trăiască acum într‑un
mediu complet diferit, marcat de multe incertitudini de ordin social şi juridic legate de viitorul lor, ceea ce
reprezintă o problemă existenţială fundamentală.
Judecătorul Sajó are dreptate în privinţa faptului că solicitanţii de azil sunt membri ai unui grup social
eterogen, fapt care face necesară examinarea judiciară individualizată. Însă această concluzie este valabilă,
de asemenea, şi în multe cazuri ale altor grupuri vulnerabile recunoscute. Există romi privilegiaţi, femei foarte
puternice şi persoane cu dizabilităţi fizice care fac parte din rândurile VIP‑urilor. Acest tip de excepţie nu
exclude nici faptul că grupul are nevoie, în mod justificat, de o grijă specială, nici faptul că, fiind persoane, ele
pot fi victime ale încălcării libertăţilor, ale discriminării sau ale excluziunii sociale.
Remarci finale
A fost o călătorie lungă pentru jurisprudenţa europeană, de la principiul utilităţii al lui Bentham, care
urmăreşte maximizarea bunăstării colective, la abordarea lui Dworkin, care reclamă ca acest lucru să se
realizeze prin considerarea oamenilor ca fiind egali în demnitate. A fost o cale lungă pentru Curte şi pentru
distinşii ei judecătorii să stabilească şi să urmeze standarde solide, care protejează drepturile omului împotriva
abuzurilor, nu doar pentru că acest fapt este benefic pentru comunitate, ci, mai ales, pentru individ.
Totuşi, problemele ce ţin de interpretare sunt, în mod inerent, unele controversate, iar judecătorii recunosc
arareori sau acceptă în mod deschis că invocă principii filosofice ale moralităţii politice în activitatea lor de
zi cu zi. Chiar asta fac. În măsura în care judecătorii încearcă să urmeze o strategie interpretativă coerentă,
aceştia folosesc deja acele principii – în mod instinctiv, implicit, dacă nu explicit. În pofida negării influenţei,
chiar abordările deferente, doctrinare sau pragmatice au propriile lor rădăcini teoretice – neconvingătoare,
în timp ce alte considerente de principiu pot fi la fel de utile ca picioroangele, pentru a vedea întregul peisaj.
Aşa cum se arată în prezentul studiu, conceptul de egalitate bazată pe demnitate reprezintă un principiu
bine‑stabilit în jurisprudenţă. În cadrul acestui model liberal egalitar, fiecare are dreptul la un respect şi la un
tratament egale. Am putea să‑i spunem model comparativ: persoanele şi membrii anumitor grupuri posedă
anumite drepturi pentru că, într‑o situaţie comparabilă, şi alţii se bucură de acestea.
În mod similar, putem identifica în multe hotărâri echivalentul concepţiei de egalitate bazată pe demnitate, a
libertăţii individuale bazate pe demnitate.[55] În aceste cauze, întinderea acţiunii drepturilor este independentă
de principiile egalitare şi distributive. Persoanele au drepturi şi libertăţi fundamentale nu pentru că şi alte
persoane se bucură de acestea în situaţii comparabile, ci pentru că, în calitate de fiinţe umane, ele merită un
anumit tratament.
Indiferent de precedentele indubitabil imperfecte şi, din păcate, indiferent de viitorul incert al Curţii,
putem conchide că ceea ce Curtea a obţinut deja datorită contribuţiei judecătorilor, inclusiv a judecătorului
András Sajó, dedicaţi motivării bazate pe principii, nu reprezintă deloc o eroare anarhică (anarchical
fallacy). Dimpotrivă, dacă ne imaginăm, pentru o clipă, că există ceva care se cheamă eternitate, realizările
Curţii îşi găsesc ecoul în aceasta.
must ask ourselves what the man on the Clapham omnibus would think. Nu se ştie cu certitudine de ce a făcut trimitere lordul
Bowen la acest itinerariu.
[55]
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varia. perspective

165

Preeminenţa dreptului şi limitele sale*
Andrei Marmor**

Bunica mea obişnuia să spună că tot ce‑i mult, chiar dacă‑i bun, strică. Bunica mea nu era filosof; spunea
asta, de obicei, atunci când o rugam să‑mi mai dea o porţie din gemul ei. Inutil să o precizez, ea nu făcea nicio
legătură între ideile ei despre ceea ce este bine şi preeminenţa dreptului. De fapt, cred că şi‑a trăit cei puţin
peste 90 de ani fără să ştie ce este preeminenţa dreptului. A trăit în mare parte în secolul XX în România,
unde „preeminenţa dreptului” nu era un slogan politic foarte popular. Cu toate acestea, astăzi, când statele
est‑europene s‑au eliberat de sub comunism şi vor să se alăture lumii vestice, implementarea preeminenţei
dreptului este una dintre schimbările sociale principale pe care urmăresc să o realizeze. Probabil că nicăieri
nu este atât de preţuită preeminenţa dreptului, decât în locurile în care a fost foarte ignorată timp de
decenii. Într‑adevăr, cel puţin în lumea vestică, preeminenţa dreptului a fost asociată mult timp cu ideea unei
societăţi bine‑ordonate. Criticăm ţările care nu aderă în mod strict la preeminenţa dreptului şi ne mândrim
că noi am făcut‑o.[1] Totuşi, în ciuda popularităţii sale, diferitele idei asociate cu preeminenţa dreptului vin
adesea în conflict şi nu rareori sunt confundate. Faptul că o idee complicată devine un slogan politic popular
nu este deloc surprinzător.
Cea mai comună eroare privind preeminenţa dreptului este să o confunzi cu idealul preeminenţei dreptului
bun, tipul de drept care respectă, de exemplu, libertatea şi demnitatea umană.[2] Desigur că, înţeleasă ca un
ideal general al dreptului bun, preeminenţa dreptului nu mai constituie un ideal unic, ci o întreagă filosofie
politico‑morală despre ce ar trebui să realizeze dreptul şi despre valorile pe care ar trebui să le sprijine.[3]
Aşadar, provocarea pentru orice teorie privind preeminenţa dreptului este să articuleze interpretări mult
mai restrânse a preeminenţei dreptului, care evită această eroare. În special, trebuie să ne axăm pe ceea ce
presupune legalismul, per se, şi apoi să ne întrebăm dacă este un lucru bun pe care trebuie să‑l avem. Totuşi,
nu mai puţin important, trebuie fim conştienţi, de asemenea, de faptul că legalismul poate fi excesiv. Chiar
dacă preeminenţa dreptului reprezintă un lucru bun, prea mult din aceasta poate strica. Aşadar, provocarea
pentru o eventuală teorie a preeminenţei dreptului este să explici ce este preeminenţa dreptului, de ce este
bună şi în ce măsură.
Să presupunem că esenţa idealului preeminenţei dreptului constă în faptul că oamenii trebuie să fie guvernaţi
de drept. Acest ideal general prezintă cel puţin două componente principale. În primul rând, el pretinde ca
guvernele, adică autorităţile politice de facto, să reglementeze, adică să ghideze conduita subiectelor lor prin
drept. În al doilea rând, el pretinde ca dreptul prin care guvernele îşi propun să reglementeze să ghideze, în
realitate, conduita umană.[4] Interesant, dar cea de‑a doua componentă a preeminenţei dreptului a atras cea
* The Rule of Law and Its Limits, Law and Philosophy, vol. 23, nr. 1, 2004, pp. 1‑43. Traducere de drd. Teodor Papuc, care
îi mulţumeşte domnului Profesor Valentin Constantin pentru sugestiile legate de redactare. Eventualele erori îi aparţin numai
traducătorului.
** Profesor de filosofie şi drept în cadrul Cornell University. http://blogs.cornell.edu/marmor/
[1]
Inutil să afirm că admiraţia pentru preeminenţa dreptului nu este universală; marxiştii au fost ostili, în mod tradiţional,
faţă de preeminenţa dreptului, iar recent au apărut alte teorii critice care împărtăşesc această ostilitate. Vezi, de exemplu,
C. Sypnowich, Utopia and the Rule of Law, în D. Dyzenhaus (ed.), Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order (Hart
Publishing, 1999), p. 179.
[2]

În ciuda faptului că era conştient de pericol, este dificil să eviţi impresia că Hayek a căzut în această capcană. Vezi: Friedrich
Hayek, The Road to Serfdom (Chicago, 1944, 1972), capitolul 6.
[3]

J. Raz, The Authority of Law (Oxford, 1977), p. 211.

[4]

Vezi J. Raz, The Authority of Law, Oxford University Press, 2009, pp. 212‑214. Unii comentatori presupun că preeminenţa
dreptului mai reclamă ca subiectele să se supună dreptului. Într‑un anumit sens, acest fapt este adevărat, cu siguranţă; atât timp
cât dreptul nu este respectat, el nu poate funcţiona ca mijloc de control social. Însă, bineînţeles, nu ar trebui să se presupună că
preeminenţa dreptului impune o obligaţie generală prima facie de a te supune dreptului. Problema existenţei unei asemenea
obligaţii generale de a te supune dreptului este, în mod clar, una morală.
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mai mare parte a atenţiei universitarilor şi, aşa cum o voi susţine, pe bună dreptate. Dar să analizăm aceste
două componente ale preeminenţei dreptului în această ordine.
I. Principii de bază
1. Guvernele ar trebui să conducă prin drept
Primul aspect al preeminenţei dreptului este mai puţin evident decât pare. Mulţi oameni îl asociază cu
sloganul familiar al „guvernării dreptului, nu a oamenilor”. Dar este dificil să înţelegi ce presupune, de fapt,
acest slogan. Aşa cum a observat‑o corect Raz, trebuie să fim guvernaţi de către fiinţe umane, nu doar de
drept. Fiinţele umane, în special legislatorii, judecătorii şi mulţi alţi oficiali sunt cei care creează dreptul şi îl
aplică şi, în mod prezumtiv, aşa ar trebui să se întâmple.[5] Aşadar, acest slogan nu poate avea o semnificaţie
literală. Probabil că uneori sugerează că oamenii care au sarcina elaborării legilor trebuie să se supună legilor
pe care le adoptă. Însă aceasta reprezintă, în cel mai bun caz, o generalizare foarte sumară. Ideea că legislatorul
ar trebui supus unei anumite legi pe care o adoptă depinde de tipul de lege în discuţie. (Nu va fi nimic greşit,
de exemplu, în cazul unui act al parlamentului care prevede că nicio altă instituţie nu poate afecta legile pe
care le adoptă parlamentul; prin definiţie, acesta este un tip de lege aplicabilă fiecărei instituţii, cu excepţia
legislativului care a adoptat‑o.) Mai mult, chiar dacă legislatorul este exclus, ca persoană privată, din legea pe
care a adoptat‑o în rolul lui public, am putea spune că este, totuşi, o lege proastă, atât timp cât nu are la bază
motive foarte bune.
În fine, sloganul „guvernarea dreptului, nu a oamenilor” sugerează uneori că toate acţiunile guvernamentale
ar trebui autorizate prin drept. Însă aşa cum a observat‑o corect Raz, sloganul prezintă o tautologie: „Acţiunile
care nu sunt autorizate prin drept nu pot fi considerate acţiuni ale unui guvern în calitatea sa de guvern”.[6]
Este adevărat, bineînţeles, că orice agent guvernamental poate efectua un act specific pretinzând că este
autorizat de drept deşi, în realitate, nu este. Ideea lui Raz nu urmăreşte să nege faptul că există acţiuni ultra
vires din punct de vedere legal. Ideea lui constă în faptul că actele guvernamentale lipsite de o autorizare
juridică sunt ilegale prin definiţie şi, prin urmare, dacă actorii guvernamentali acţionează fără o autorizare
juridică, ei pur şi simplu nu respectă dreptul.[7]
Să ne întoarcem la problema enunţului potrivit căruia guvernele trebuie să conducă prin drept. Se poate
găsi un răspuns la aceasta dacă avem o idee despre ceea ce ar viola acest ideal: cum ar putea conduce un
guvern, dacă nu prin drept? Probabil că prin teroarea totală? Sau prin intermediul unor ordine aleatorii şi
ciudate? Am putea vorbi despre o formă de guvernare? Cu alte cuvinte, putem respecta o formă continuată
de guvernare care este realizată în afara dreptului? Să oferi un răspuns la această întrebare este surprinzător
de dificil, parţial pentru că depinde de o teorie despre ce este dreptul şi despre tipurile de mijloace de control
social care au un caracter juridic. De exemplu, potrivit unei versiuni brute a teoriei juridice a comenzii, orice
ordin dublat de o sancţiune a unui suveran de facto ar fi considerat drept, prin definiţie.[8] Prin urmare, odată
ce avem un grup de oameni care sunt guvernaţi, de fapt, de un suveran, guvernarea nu poate fi altfel decât
una juridică, indiferent de forma exactă a comenzilor suveranului. În baza unei asemenea teorii juridice a
comenzii, ar fi foarte dificil să se imagineze un caz în care guvernarea de facto este sprijinită prin mijloace
care nu sunt legale. La celălalt capăt al spectrului, dacă cineva se bazează pe o teorie tradiţională a dreptului
natural şi presupune că numai normele care respectă anumite exigenţe de ordin moral pot conta ca drept va
ajunge la problema opusă: o mare parte din ceea ce am cataloga, în mod normal, ca fiind juridic nu va fi, în
realitate drept, chiar şi într‑o societate legalistă bine‑organizată.
[5]

Vezi J. Raz, ibid.

[6]

Ibid., p. 212

[7]

Pentru a fi mai precis: există un sens juridic tehnic în care lipsa unei autorizări nu echivalează cu ilegalitatea. O acţiune
guvernamentală poate fi ultra vires sub mai multe aspecte (e.g. interceptarea fără o autorizare legală), fără a fi însă ilegală în
sensul unei infracţiuni, sau a unui prejudiciu sau a altei încălcări a legii. Totuşi, atunci când un agent guvernamental acţionează
fără autoritatea juridică cerută, el eşuează pur şi simplu în respectarea dreptului. Asta am în vedere în text. Îi mulţumesc lui
John Finnis pentru acest comentariu (ceea ce nu înseamnă că este de acord cu mine).
[8]

Vezi J. Austin, The Province of Jurisprudence Determined (London: Weidenfeld & Nicolson, 1954).
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Problema nu se limitează la anumite teorii despre natura dreptului. Există aici o dilemă veritabilă: dacă
presupunem că mijloacele de control social care echivalează, de fapt, cu o formă de guvernare sunt mijloace
juridice, atunci idealul potrivit căruia acel guvern ar trebui să conducă prin drept devine unul fără noimă din
punct de vedere moral. Ca o alternativă, dacă impunem câteva constrângeri morale substanţiale în privinţa a
ceea ce contează ca drept, atunci idealul potrivit căruia guvernul ar trebui să conducă prin drept va echivala
cu idealul potrivit căruia guvernele ar trebui să conducă prin drept bun, ideal despre care am observat deja
că este prea vast. Cineva ar putea fi tentat să creadă că trebuie să existe alte opţiuni între aceste două capete
ale dilemei. Şi ar putea avea dreptate. Totuşi, idealul potrivit căruia guvernele ar trebui să conducă prin drept
rămâne oarecum neclar, atât timp cât nu avem o idee despre alternative. Totuşi, ceea ce demonstrează în
parte acest fapt este că primul aspect al preeminenţei dreptului depinde, în realitate, de cel de‑al doilea. Ideea
potrivit căreia guvernele ar trebui să conducă prin drept trebuie să aibă ca premisă asumpţia potrivit căreia
preeminenţa dreptului trebuie preferată, indiferent de conţinutul special al legilor, guvernării prin intermediul
altor mijloace de control social. Iar acest fapt ne conduce imediat la cea de‑a doua componentă a preeminenţei
dreptului, şi anume că dreptul trebuie să se manifeste astfel încât să ghideze conduita umană, şi la asumpţia
următoare, potrivit căreia aceste caracteristici necesare ale dreptului cuprind anumite virtuţi. Cu alte cuvinte,
atât timp cât nu putem articula mai întâi ceea ce este unic în privinţa mijloacelor juridice de control social şi
atât timp cât nu putem explica de ce aceste caracteristici promovează anumite valori, nu ne putem consolida
idealul potrivit căruia guvernele ar trebui să conducă prin drept. Iată de ce, cred, cea de‑a doua componentă
a preeminenţei dreptului a atras, mai mult, pe bună dreptate, atenţia universitarilor.
2. Dreptul ar trebui să se manifeste astfel încât să ghideze, în realitate, conduita umană
Lon Fuller,[9] Joseph Raz,[10] John Finnis,[11] Neil MacCormick[12] şi mulţi alţii care au scris despre preeminenţa
dreptului împărtăşesc cu toţii opinia potrivit căreia există multe moduri în care se poate eşua atunci când
se elaborează dreptul. Există anumite condiţii pe care dreptul trebuie să le respecte pentru a putea să‑şi
îndeplinească funcţia esenţială de ghidare a conduitei umane. Capacitatea dreptului, ca instrument social, de
a ghida conduita umană pretinde anumite caracteristici pe care trebuie să le posede dreptul pentru a realiza
o asemenea funcţie, indiferent de conţinutul lui specific. Mai mult, se pare că exisă un consens destul de larg
în privinţa acestor condiţii. În continuare, voi prezenta lista acestor condiţii, aproximativ după planul sugerat
iniţial de către Lon Fuller:[13]
1. Generalitatea: prevederile legale trebuie elaborate la un anumit nivel de generalitate. Niciun sistem
juridic nu poate funcţiona dacă se adresează fiecărui individ, luat separat, sau dacă se referă la fiecare
act luat separat.
2. Promulgarea: pentru ca dreptul să poată ghida conduita umană, el trebuie promulgat. Oamenii pot
fi ghidaţi de reguli sau prevederi doar dacă cunosc existenţa regulii sau a prevederii. Persoana poate
acţiona potrivit unei reguli fără să fie conştientă de regula pe care o urmează, însă atunci, de fapt, nu
este vorba despre o persoană ghidată de regulă. Ţine, într‑un anumit sens, de esenţa respectării unei
reguli ca persoana să fie conştientă de regula pe care o respectă.
3. Nicio regulă retroactivă: pentru ca dreptul să poată ghida conduita umană, el trebuie să prescrie
modurile de conduită în mod prospectiv. Regulile retroactive, şi anume regulile care urmăresc să
afecteze o conduită care s‑a manifestat deja, înainte de promulgarea regulii, nu poate realiza, în
realitate, scopul ghidării conduitei umane.
4. Claritatea: Regulile sau prevederile pot ghida conduita umană doar dacă subiectele înţeleg ceea ce
pretinde regula. Promulgarea nu este suficientă. Dacă îmi spui că trebuie să fac φ, iar eu nu înţeleg

[9]

The Morality of Law (Yale, 1964, 1969), în special capitolul 2.

[10]
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The Authority of Law (Oxford, 1979), capitolul 11.

[11]

Natural Law and Natural Rights (Oxford, 1980), pp. 270‑276.

[12]

„Natural Law and the Separation of Law and Morals”, în R. George (ed.), Natural Law Theory (Oxford, 1992), p. 105.

[13]

The Morality of Law, capitolul 2.
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ce este φ, sau φ îmi induce confuzie sau neînţelegere, atunci nu pot respecta prevederea ta. Pentru
respectarea regulii este esenţial un anumit nivel de înţelegere a regulii.
5. Nicio regulă contradictorie: din motive similare, dacă regula prevede un lucru şi, în acelaşi timp, ceva
care îl contrazice, oamenii nu o pot respecta. Sau, dacă oamenilor li se spune să facă φ printr‑o regulă şi
să nu facă φ printr‑o altă regulă, nu există nicio modalitate prin care ar putea să le respecte pe ambele.
6. Nicio prevedere imposibil de realizat: o regulă sau o prevedere poate fi comprehensibilă şi necontra
dictorie dar, în practică, imposibil de respectat. O regulă pe care oamenii nu o pot respecta este o
regulă care nu ghidează conduita umană, chiar dacă este înţeleasă foarte bine. Să presupunem că‑mi
ordoni să zbor fără vreo asistenţă mecanică. Înţeleg ceea ce spui şi ştiu cum ar trebui să arate ceea ce
comanzi, însă pur şi simplu nu o pot face. Pentru a ghida conduita umană, regulile trebuie să pretindă
o conduită posibil de îndeplinit pentru subiectele regulii.
7. Stabilitatea: în general, se presupune că un anumit nivel de stabilitate în timp este esenţial pentru ca
dreptul să‑şi realizeze scopurile, indiferent care sunt acestea. Bineînţeles, dreptul se poate schimba, iar
schimbările în drept nu sunt lipsite de o anumită frecvenţă în orice sistem juridic modern, însă asumpţia
constă în faptul că, dacă schimbările sunt prea frecvente, oamenii nu pot respecta dreptul. Aceasta
decurge, în parte, din faptul că multe dintre acţiunile noastre pe care dreptul urmăreşte să le
reglementeze reclamă planificarea în avans, pregătirea, şi un nivel de aşteptări despre mediul normativ
viitor care trebuie garantate.
8. Aplicarea consecventă: pentru ca dreptul să poată ghida conduita umană, el trebuie să menţină o
congruenţă considerabilă între regulile promulgate şi aplicarea lor efectivă în cazuri speciale. Cu alte
cuvinte, dreptul nu poate ghida conduita umană dacă devierile existente de la acesta nu sunt tratate
ca atare, şi anume, ca devieri de la regulă. Aceasta este o exigenţă foarte complexă care presupune
o întreagă categorie de principii şi de practici. În general vorbind, ea reclamă ca organele care
posedă competenţa implementării şi a aplicării dreptului în anumite cazuri să aplice, efectiv, regulile
promulgate. În practică, având în vedere condiţiile societăţii şi ale politicii, aşa cum le ştim, acest aspect
al preeminenţei dreptului poate pretinde, la fel de bine, lucruri importante ca existenţa unui sistem
judiciar independent şi profesionist, un acces relativ facil la un tribunal, organe de încredere de punere
în aplicare a legii ş.a.m.d.
Presupunând, atunci, că această listă de condiţii sau una asemănătoare prezintă caracteristici pe care
dreptul trebuie să le posede pentru a putea ghida conduita umană, trebuie să ne punem întrebarea următoare:
de ce constituie o virtute a dreptului posesia acestor atribute, dacă acesta trebuie să le aibă oricum, pentru a‑şi
putea îndeplini funcţiile? Răspunsul este, în mod prezumtiv, unul dublu. În primul rând, dacă caracteristica x
este necesară din punct de vedere funcţional pentru ca A să‑şi îndeplinească sarcina stabilită y, atunci să
posezi pe x este bine, din punct de vedere funcţional, pentru A. De exemplu, în măsura în care cuţitele sunt
făcute să taie, şi presupunând că, pentru a tăia, un cuţit trebuie să fie ascuţit, atunci ascuţimea cuţitului este
bună, din punct de vedere funcţional; un cuţit ascuţit este un cuţit bun. Aceeaşi concluzie este valabilă şi
pentru preeminenţa dreptului. În măsura în care anumite caracteristici sunt necesare din punct de vedere
funcţional pentru drept ca să ghideze conduita umană şi în măsura în care dreptul urmăreşte să ghideze
conduita umană, aceste caracteristici ale preeminenţei dreptului fac dreptul bun, adică bun pentru ghidarea
conduitei umane.
În al doilea rând, este general admis faptul că dreptul poate poseda aceste caracteristici într‑o măsură
mai mare sau mai mică, şi cu cât mai bine le realizează pe fiecare din ele, cu atât mai bine funcţionează în
reglementarea conduitei. Cu cât mai ascuţit este cuţitul, cu atât mai bine taie şi, deci, este cu atât mai bun.
Amândouă acestei idei reclamă, totuşi, modificări considerabile. A susţine faptul că singura virtute a
preeminenţei dreptului constă într‑un bine pur funcţional, aşa cum se menţionează mai sus, ar părea să
rateze o mare parte din ceea ce face preeminenţa dreptului demnă de aprecierea noastră. Dincolo de toate,
aşa cum am menţionat la început, idealul preeminenţei dreptului este strâns asociat cu idealul unei societăţi
bine ordonate. Utilizăm de obicei preeminenţa dreptului ca un standard critic, care aspiră la o mai bună
implementare a sa, şi care critică aspectele dreptului insuficiente pentru implementarea sa. Preeminenţa
dreptului nu va părea să merite o asemenea atenţie normativă dacă singurele ei valori ar fi strict funcţionale,
varia. perspective

169

aşa cum o sugerează argumentul de mai sus. Probabil că, în ultimă instanţă, asta‑i tot. Probabil că asocierea
altor valori cu virtuţile preeminenţei dreptului se va dovedi a fi o eroare. Dar cel puţin merită să explorezi
posibilităţile.
O posibilitate pe care ar trebui s‑o explorăm este următoarea. Valorile pur funcţionale nu au o valoare
adăugată în afară de valoarea reprezentată de funcţia pe care o îndeplinesc. Singurul lucru bun din ascuţimea
unui cuţit este faptul că aceasta face cuţitul să taie mai bine. Nu există nicio valoare suplimentară, ca atare,
pentru ascuţime (a unui cuţit). Pe de altă parte, este discutabil dacă virtuţile preeminenţei dreptului, deşi
funcţionale în mod esenţial, promovează alte lucruri bune pe care noi le considerăm valoroase în mod
independent de, sau în mod suplimentar, faţă de funcţia pe care o servesc, funcţia de ghidare a conduitei
umane. De exemplu, condiţia generalităţii poate asigura un anumit nivel de imparţialitate pe care să‑l
preţuim, distinct de faptul că îi permite dreptului să funcţioneze ca instrument de control social. Sau, pentru
a da un alt exemplu, se poate susţine că promulgarea sau publicitatea fac dreptul transparent din punct de
vedere politic şi deschis deliberării publice, fapt care, din nou, este ceva ce preţuim în mod independent de
capacitatea dreptului de a ghida conduita umană. Dacă aceste argumente şi altele similare rezistă la o analiză
mai aprofundată, rămâne de văzut. Deocamdată, este suficient să se afirme că pot exista relaţii complexe
între condiţiile preeminenţei dreptului, înţeleasă în termeni pur funcţionali, şi o mulţime de alte lucruri bune
pe care le preţuim. Acest fapt ar explica de ce un număr atât de mare de oameni consideră preeminenţa
dreptului un ideal important. Ei consideră că susţinerea condiţiilor preeminenţei dreptului poate promova o
serie întreagă de lucruri bune care merită promovate.
Cu privire la cea de‑a doua idee, este, într‑adevăr, destul de adevărat faptul că dreptul poate întruni
condiţiile preeminenţei sale în grade diferite. Tot aşa cum cineva poate eşua în elaborarea dreptului, altcineva
poate avea succes în această activitate într‑o măsură mai mare sau mai mică. Cu cât mai ascuţit este cuţitul,
cu atât mai bine taie. De asemenea, majoritatea comentatorilor prezumă faptul că, cu cât mai mult realizează
un sistem juridic condiţiile preeminenţei dreptului, cu atât mai bine funcţionează în reglementarea conduitei
umane şi în promovarea altor valori care apar din aderarea la preeminenţa dreptului. Însă acest fapt, după
cum vom vedea atunci când vom pune în discuţie detaliile virtuţilor preeminenţei dreptului, este departe
de a fi adevărat. În general vorbind, nu este necesar să fie cu atât mai bine cu cât avem mai mult dintr‑un
lucru bun, şi asta din două motive principale. În primul rând, implementarea idealurilor este rareori lipsită de
costuri, pentru că valorile şi idealurile vin adesea în conflict unele cu altele. Promovarea unui gen de lucru
bun se face în detrimentul altuia. Mai puţin trivial, totuşi, există unele valori sau idealuri care nu pretind,
în domeniul lor, ceva asemănător cu implementarea deplină sau perfectă. Aceasta nu din cauză că trebuie
să renunţăm la implementarea lor deplină, ci pentru că asemenea valori stabilesc, în domeniul lor, doar un
standard brut, de la care vor fi considerate eronate devierile grave.[14]
II. Virtuţile preeminenţei dreptului (sau, Dumnezeu stă în detalii)
1. Generalitatea
Subiectele normei
Caracteristica generalităţii are legătură cu două aspecte separate ale oricărei norme: subiectele normei
şi actul normei.[15] Generalitatea este opusă sensului particular, însă admite, de asemenea, existenţa unor
grade. Să analizăm mai întâi subiectele normei. O normă poate să fie adresată fie unor anumiţi indivizi, fie, la
un nivel de generalitate, indivizilor care prezintă o anumită trăsătură. Analizaţi aceste două tipuri de norme:
1. Persoanele A, B & C [subiectele particulare ale normei] trebuie să φ [actul normei].
2. Toţi X cu trăsătura F [subiectele normei] trebuie să φ.
Aşadar, 1 este tipul de normă adresată anumitor indivizi şi poate fi prevăzută fie ca un act particular, fie ca
un act generic. Din motive evidente, va fi extrem de ineficient pentru drept să cuprindă reguli adresate unor
[14]

Am dezvoltat tema acestui tip de idealuri în lucrarea mea The Intrinsic Value of Economic Equality, în Meyer, Pogge şi
Paulson (eds.), Rights, Culture and the Law: Essays after Joseph Raz (Oxford, 2003), p. 127, la p. 140.
[15]
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Distincţia a fost făcută de către G. H. von Wright, Norm and Action (NY: Routledge, 1963).
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indivizi particulari. Într‑adevăr, excepţiile sunt destul de rare. Însă ele există, iar uneori are sens ca dreptul
să fie destinat anumitor indivizi.[16] Totuşi, în majoritatea cazurilor, dreptul este destinat subiectelor definite
de o anumită trăsătură generală din modelul 2 de mai sus. Trebuie notat faptul că generalitatea definiţiei
subiectelor normei nu conţine nimic despre mărimea grupului de subiecte ale normei cărora li se aplică
regula. Mărimea grupului depinde în totalitate de cât de multe subiecte posedă, de fapt, trăsătura relevantă
F. Poate că nimeni nu o posedă (cum ar fi cazul, de exemplu, în „toţi indivizii care au aterizat pe Marte...”), şi
poate că toată lumea o posedă. Şi există un număr nedefinit de posibilităţi intermediare.
În general vorbind, nu există niciun motiv să se presupună că mărimea grupului de subiecte ale normei
presupune o atenţie particulară. Unele reguli ar trebui să se aplice tuturor, iar altele ar trebui să se aplice
unui număr foarte mic de persoane (e.g., regulile care guvernează competenţa preşedintelui SUA sau a altor
oficiali). Cu siguranţă că nu este cazul lui „cu cât mai mult, cu atât mai bine”, şi nu cunosc pe nimeni care
să fi susţinut ceva diferit. Însă există un aspect veritabil de generalitate care naşte probleme importante şi
complicate. Dincolo de toate, nu suntem indiferenţi la întrebarea cine sunt subiectele normei unei anumite
reguli juridice. Regulile pot fi, fie atotcuprinzătoare, fie sub‑incluzive sau, de fapt, de amândouă tipuri. Dar ce‑i
conferă unei reguli caracterul atotcuprinzător sau sub‑incluziv în privinţa subiectelor normei? În mod esenţial,
el este determinat de relevanţa substanţială a trăsăturii F, prin care subiectele normei sunt identificate, pentru
actul normei, φ, pe care regula îl prescrie. Motivele pentru identificarea subiectelor normei după trăsătura F
trebuie derivate din motivele care prescriu actul normei φ. De exemplu, dacă norma este adoptată pentru a
preveni o anumită formă de poluare prin restricţionarea activităţilor poluatorilor, caracterizarea subiectelor
normei prin trăsătura F trebuie să‑i cuprindă pe poluatori, dar numai pe poluatori. Altfel, dreptul îşi va pierde
ţinta. Inutil să spun că, în practică, acest lucru nu este uşor de realizat şi că numeroase legi sfârşesc adesea
prin a fi atotcuprinzătoare, sub‑incluzive sau, deloc rar, din amândouă categoriile.
Această legătură esenţială dintre motivele elaborării normei şi caracterizarea adecvată a subiectelor ei este
exact ceea s‑a urmărit prin generalitate (a subiectelor normei), ca virtute a preeminenţei dreptului. Asumpţia
constă în faptul că oricare ar fi scopul unei norme juridice, acesta va fi înfrânt dacă nu se referă, în sine,
la grupul relevant de subiecte ale normei. Voi numi acest fapt principiul relevanţei generalităţii. La o
analiză superficială, s‑ar părea că principiul relevanţei generalităţii reprezintă o valoare pur funcţională a
dreptului. Totuşi, în mod justificat, este mai mult decât atât. Principiul relevanţei generalităţii poate prezenta
aspecte valoroase în afara şi dincolo de valoarea sa pur funcţională. Într‑o anumită măsură, el serveşte ca
garanţie împotriva favoritismului sau a părtinirii. Spre deosebire de indivizii din afacerile lor private, care pot
fi autorizaţi, pe bună dreptate, să acţioneze în baza unor motive părtinitoare, favorizându‑şi, de exemplu,
membrii de familie doar pentru că sunt membri de familie, dreptul trebuie să acţioneze în baza unor motive
generale. Este plauzibil să presupunem că parţialitatea nu este justificată niciodată în domeniul public. Atunci
când dreptul favorizează sau defavorizează o anumită clasă de persoane, o poate face doar în baza motivelor
generale care garantează tratamentul diferenţiat, şi nu pentru că legislatorii sau judecătorii îşi favorizează pur
şi simplu, de exemplu, rudele sau susţinătorii.
Este un truism, dar unul important, faptul că favoritismul şi parţialitatea nu pot fi judecate în baza
rezultatelor reale ale deciziilor şi ale acţiunilor. Problema nu constă în faptul că una dintre părţi a ajuns să fie
favorizată faţă de alta, ci dacă asemenea rezultate au fost justificate prin motivele corecte aplicabile în acel caz.[17]
Conformitatea cu principiul relevanţei generalităţii este deosebit de importantă pentru garanţiile împotriva
unui asemenea favoritism nejustificat, de vreme ce reclamă ca subiectele normei să se califice ca atare, în
primul rând, în baza motivelor care au determinat adoptarea normei. Cu alte cuvinte, principiul relevanţei
generalităţii impune o anumită identificare a subiectelor normei bazată pe motive, care este esenţialmente
generală prin natura ei, prevenind, aşadar, părtinirea şi favoritismul de un anumit tip. Însă, bineînţeles, există
infinite posibilităţi pentru ca dreptul să fie afectat de favoritisme, de prejudecăţi sau de discriminări injuste
între grupuri de persoane, chiar dacă aderă în mod strict la principiul relevanţei generalităţii. Apartheidul din
[16]

De exemplu, dreptul poate autoriza un anumit individ să acţioneze ca negociator sau ca arbitru etc. într‑un anumit
litigiu. Mai interesant, utilizarea prevalentă a listelor de vot denotă faptul că dreptul se poate adresa numindu‑le unui număr
mare de persoane.
[17]

Vezi lucrarea mea Positive Law and Objective Values (Oxford, 2002), pp. 150‑151.

varia. perspective

171

Africa de Sud a fost destul de legalist în această privinţă. Dacă dreptul se bazează pe motive rele, atunci faptul
că subiectele normei sale sunt identificate în baza unor astfel de motive îl califică ca drept viciat.
Actul normei
Generalitatea actului normei constituie o problemă cu totul diferită, iar legătura ei cu virtuţile
preeminenţei dreptului este mult mai puţin clară. Actul unei norme poate fi definit fie în termenii unei acţiuni
sau omisiuni particulare pe care cineva este obligat să o efectueze (sau să o evite), fie în termenii unui act
de tip general. Dacă îi spun fiicei mele „mănâncă acest sandwich cu unt de arahide”, am prescris un act
particular; dacă îi spun „ar trebui să mănânci sandwich‑uri cu unt de arahide la mic‑dejun”, am prescris un
act de tip general. Inutil să spun că dreptul prescrie, în general, tipuri de acte, dar că nimic nu‑l împiedică să
prescrie, uneori, efectuarea unor acte particulare.[18] Exemple ale actelor din cea de‑a doua categorie sunt
multe. Dreptul poate autoriza, de exemplu, ca un oficial să efectueze un act particular (e.g., ca preşedintele
SUA să înceapă războiul împotriva Irakului), sau poate pretinde de la toate companiile publice să plătească o
taxă unică pentru un anumit venit etc. De obicei, dreptul nu funcţionează în acest mod, pur şi simplu pentru
că este mult mai eficient să reglementezi o conduită prin generalizarea acţiunilor în baza unor tipuri şi prin
reglementarea tipurilor de conduită ca atare.
Nivelul de generalitate al tipurilor de acte prescrise de diferite norme juridice admite existenţa unor
grade. Astăzi a devenit o terminologie familiară să denumeşti „reguli” aceste norme care prescriu acte de un
tip relativ special, iar pe cele care prescriu acte de un tip relativ general – „standarde”. Această deosebire dintre
reguli şi standarde este mai curând un continuum vag, în care vom avea la o extremă reguli foarte speciale
(cum ar fi „toţi F trebuie să depună o declaraţie de venituri până pe 15 aprilie al fiecărui an...”), iar la cealaltă
standarde foarte generale (cum ar fi „acţionează cu o grijă rezonabilă...”), cu un număr nedefinit de posibilităţi
situate între acestea. Alegerea legislativă dintre adoptarea regulilor sau a standardelor implică o mulţime de
probleme complexe şi, deloc surprinzător, ele au generat o cantitate considerabilă de literatură. De exemplu,
este discutabil dacă existenţa unui număr cât mai mare de norme concepute ca standarde ar conduce la o mai
mare discreţie judiciară în aplicarea şi în interpretarea lor. Dacă este bine sau rău depinde de domeniul juridic
particular, de competenţa instituţională relativă a tribunalelor, a legislativelor, a organelor administrative şi
aşa mai departe. Nu trebuie să dezvoltăm subiectul acum. Este suficient să spunem că distincţia dintre reguli
şi standarde ar părea să aibă o singură influenţă principală în chestiunea preeminenţei dreptului. Se poate
susţine că, de fapt, cu cât mai general este actul normei prescris de norma juridică, cu atât mai restrânsă
este ghidarea conduitei pe care o prevede. Dacă dreptul îţi spune să „fii bun” sau să acţionezi cu „o grijă
rezonabilă”, sau ceva asemănător, el spune, în realitate, foarte puţin în termenii conduitei particulare care
trebuie urmată.
Merită să avem în vedere faptul că există o deosebire între generalitatea actului normei şi caracterul
ei vag. Definiţia unui act al normei tip poate fi mai mult sau mai puţin generală, dar poate fi mai mult sau
mai puţin vagă. De exemplu, o regulă care prescrie că trebuie să adăugăm vitamina C la fiecare masă pe
care o luăm este destul de generală, însă nu este vagă. Totuşi, o regulă care prescrie că trebuie să ai grija
cuvenită atunci când fixezi instalaţiile electrice este, probabil, mai puţin generală, însă destul de vagă. Totuşi,
majoritatea „standardelor” juridice sunt, deopotrivă, generale şi vagi.[19] În contextul preeminenţei dreptului,
[18]
De ce a insistat J. Austin într‑un sens contrar reprezintă un mister. Cu siguranţă că nu avea dreptate în această privinţă. Vezi
lucrarea lui The Province of Jurisprudence Determined, p. 19.
[19]

Vezi Frederick Schauer, Playing by the Rules (Oxford, 1991), capitolul 2. Caracterul vag nu trebuie confundat cu
ambiguitatea. Ambiguitatea reprezintă, în mod normal, o deficienţă în procesul de creare a dreptului. Dacă dreptul prevede că
trebuie să faci φ, dar φ poate însemna fie x, fie y, atunci, într‑adevăr, nu este clar ce trebuie să faci. Pentru mai multă precizie,
există două tipuri de ambiguitate: un cuvânt poate însemna două lucruri diferite, cum este cazul cuvântului „bancă”, de exemplu,
care poate însemna fie o instituţie financiară, fie un scaun îngust şi lung pentru două sau mai multe persoane. Aceasta reprezintă
rareori o problemă, de vreme ce putem scăpa de ambiguităţi având în vedere contextul expresiei. Mai frecvent în contextul
juridic, ne confruntăm cu ambiguităţi care decurg din faptul că un anumit cuvânt‑concept are atât o semnificaţie largă, cât şi
una strictă, şi este dificil adesea să stabileşti care este cea avută în vedere. Spre exemplu, cuvântul „drog” poate semnifica, în
sensul său larg, orice tip de substanţă chimică care are un uz medical, sau poate semnifica, în sensul strict colocvial, o substanţă
psihotropă. Un exemplu potrivit privind asemenea ambiguităţi în context juridic îl reprezintă cunoscutul caz Rector Holy Trinity
Church v. US, 143 US 457 (1892).

172

varia. perspective

atât generalitatea, cât şi caracterul vag ridică acelaşi tip de îngrijorare, deşi presupun faptul că, în realitate,
oamenii tind să se îngrijoreze mai mult de caracterul vag.
Dar în ce constă îngrijorarea aici? Există comentatori care susţin că supra‑generalizarea sau caracterul vag
al normelor juridice constituie o deficienţă serioasă, una care încalcă virtuţile preeminenţei dreptului. Scopul
dreptului este să ghideze conduita umană, şi dacă legislativul îşi propune să ghideze conduita, trebuie să
o facă de o manieră suficient de precisă, astfel încât să putem înţelege ce pretinde, de fapt, dreptul şi să‑l
putem respecta. Să elaborezi legi şi regulamente prea generale sau prea vagi – se afirmă – subminează funcţia
dreptului de ghidare a conduitei.
Problema constă aici în faptul că există o ambiguitate cu privire la ceea ce prescrie „dreptul”. Atunci când
o lege prescrie standarde mai curând generale, sau când definiţia actului‑tip este vagă, ea lasă în mod normal,
altor instituţii cum ar fi organele administrative sau tribunalele, precizarea detaliilor conduitei pretinse. Dincolo
de toate, cineva trebuie să stabilească ce reprezintă, de exemplu, „grija rezonabilă” în anumite circumstanţe,
şi se presupune, în mod normal, că, eventual, organele administrative sau tribunalele o vor face. Aşadar, din
perspectiva subiectelor normei, constituie mai mult o problemă legată de cine decide ce trebuie făcut: dacă
o face legislativul, un organ administrativ sau o fac tribunalele. Cu alte cuvinte, normele juridice sunt lăsate
rareori în forma lor foarte generală sau vagă; în fine, o anumită instituţie trebuie să precizeze în detaliu ce
pretinde norma, iar problema rămâne, de fapt, una de alegere instituţională.
Mai mult, există motive serioase, destul de cunoscute pentru orice student de la drept, pentru care
legislativele sunt îndreptăţite adesea să lase precizarea legilor pe care le adoptă în sarcina organelor
administrative şi a tribunalelor. Să menţionez doar câteva exemple: cazurile în care este mai bine ca precizarea
detaliilor legislative să fie lăsată în sarcina organelor administrative, dată fiind expertiza lor; sau cazurile în
care legislativul poate presupune în mod corect că dreptul trebuie dezvoltat de către tribunale, treptat,
ajustându‑se în mod gradual specificului fiecărui caz individual şi circumstanţelor în schimbare.[20] În fine, deşi
este probabil situaţia cea mai problematică, există multe cazuri în care legislaţia constituie un rezultat al unui
compromis delicat între facţiunile opuse ideologic, iar compromisul poate fi asigurat doar la un nivel abstract
sau general, delegându‑se astfel, de facto, competenţele legiferării organelor administrative sau tribunalelor.
Dacă există condiţiile care justifică aceste practici şi, în mod similar, dacă sunt justificate deciziile
legislative, acestea sunt probleme complicate care trebuie analizate în substanţa cazurilor particulare. Cei
care se opun supra‑generalizării sau caracterului vag al legislaţiei pot susţine, în baza considerentelor privind
separaţia puterilor, impunerea unor limite privind delegarea autorităţii parlamentului, a unor exigenţe privind
procedurile democratice de luare a deciziei sau a unei competenţe instituţionale. Dar niciuna dintre acestea
nu afectează virtuţile preeminenţei dreptului.[21] Preeminenţa dreptului reclamă ca dreptul să ghideze, de
fapt, conduita umană. Ea este indiferentă la chestiunea celui care creează dreptul.
2. Promulgarea
Exigenţa promulgării dreptului pare atât de evidentă, încât cu greu ar avea nevoie de vreo elaborare. La
urma urmei, cum poate să prescrie dreptul conduita umană, dacă are un caracter secret? Dreptul trebuie
promulgat pentru că trebuie să ghideze conduita umană. Să presupunem că lucrurile nu ar sta aşa, şi că
conduita umană ar putea fi dirijată, într‑o anumită măsură, fără să fie cunoscută regula relevantă. Să
presupunem, de exemplu, că, în locul promulgării unei reguli noi de conduită, legislativul ar putea induce
conduita conformă cu regula printr‑un mijloc de publicitate subliminală sofisticată. Regula nu ar fi făcută
publică, însă noi am fi „spălaţi pe creiere”, ca să spun aşa, pentru a acţiona în conformitate cu publicitatea
subliminală de la televizor. Inutil să spun că vom considera îngrozitor acest fapt. Dar este aceasta o încălcare a
preeminenţei dreptului? Cineva ar putea fi tentat să ofere un răspuns negativ: preeminenţa dreptului reclamă
doar ca dreptul să‑şi poată îndeplini funcţiile. Dacă o poate face prin intermediul mesajelor subliminale, aşa
[20]

Aşa cum vom vedea, procesul de creare a dreptului de către judecători poate da naştere unor probleme care ţin de
retroactivitate, însă aceasta este o chestiune separată.
[21]

Cu o singură excepţie, şi anume separarea puterilor. Aşa cum vom vedea mai târziu, unele aspecte ale separării puterilor
pot deriva din exigenţele preeminenţei dreptului, însă într‑un context diferit.
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să fie. Mai exact, există motive foarte serioase să se conteste această metodă, însă motivele nu vor avea
nicio legătură cu virtuţile preeminenţei dreptului. Să analizăm analogia cu ascuţimea cuţitelor: noi credem
că un cuţit trebuie să fie ascuţit pentru a tăia, însă aceasta constituie doar o problemă de tehnologie. Dacă
inventăm un nou tip de cuţit care taie mai bine fără a fi ascuţit (să spunem, prin intermediul unei tehnologii cu
laser), atunci ascuţimea nu va mai fi necesară din punct de vedere funcţional pentru ca cuţitele să taie bine. În
mod similar, dacă oamenii pot fi făcuţi să respecte regulile juridice fără să le cunoască, atunci promulgarea nu
va mai fi necesară din punct de vedere funcţional, pentru ca dreptul să ghideze conduita umană.
Însă analogia induce, de fapt, în eroare. Dacă regulile juridice le sunt inoculate cumva subiectelor prin
mesaje subliminale, atunci nu dreptul este cel care le ghidează, în realitate, conduita, ci creatorii „dreptului”. Cu
alte cuvinte, este o problemă despre conceptul de drept. Nu fiecare modalitate imaginabilă care să afecteze
conduita umană este legalistă. Este parte a conceptului de drept ca dreptul să‑şi propună să afecteze conduita
umană prin introducerea unor norme noi şi prin modificarea celor vechi. Conceptul unei norme şi ghidarea
conduitei de norme reprezintă un aspect esenţial a ceea ce este dreptul. Normele ca atare urmăresc în mod
necesar să ofere motive pentru acţiune. Totuşi, norma nu poate oferi un motiv pentru acţiune, atât timp cât
subiectele ei nu sunt conştiente de aceasta şi nu o consideră motiv pentru acţiune.[22] Asemenea limbajului,
dreptul trebuie să fie public; aspectul său public reprezintă o caracteristică esenţială a normativităţii sale.
Dar nu există o încurcătură aici? La urma urmei, majoritatea oamenilor nu cunosc marea majoritate a legilor
din ţara lor. Într‑un sistem juridic modern, simpla cantitate a dreptului face practic imposibil ca acesta să fie
cunoscut de vreo persoană. Nici măcar juriştilor experţi nu le este cunoscută marea majoritate a dreptului din
jurisdicţia lor. În cel mai bun caz, ei ştiu cum să stabilească care este dreptul. Chiar şi atunci, există mai puţine
lucruri de stabilit decât sunt predispuşi să creadă clienţii lor naivi.[23]
Probabil că toate acestea se află în afara problemei. Probabil că preeminenţa dreptului reclamă promulgarea
doar într‑un sens formal: ea reclamă doar ca atunci când este adoptat dreptul, acesta să se găsească în
domeniul public, astfel încât cei care doresc să ştie ce este dreptul să aibă posibilitatea să o afle. Nu trebuie
să cunoaştem marea majoritate a legilor, pentru că acestea nu ne afectează afacerile. Şi când ar putea să o
facă, tot ceea ce avem nevoie este accesul la actorii care ne pot spune care este dreptul relevant. Atunci vom
cunoaşte ce este necesar pentru realizarea scopurilor noastre pertinente.
Există, bineînţeles, o mare parte de adevăr în aceasta. Există, aşa cum ar trebui să fie, o parte considerabilă
de diviziune a muncii în reglementarea conduitei prin drept. Diferitelor segmente ale societăţii le sunt
încredinţate, ca să spunem aşa, diferite segmente ale dreptului, iar diferiţi actori oferă informaţia relevantă
atunci când este nevoie. Ca multe alte aspecte ale vieţii noastre într‑o societate modernă, doar o diviziune
complexă a muncii asigură o modalitate practică de reglementare a conduitei prin reguli numeroase şi
complexe. Din nou, analogia cu limbajul nu este lipsită de relevanţă: există, de asemenea, o diviziune
complexă a muncii în utilizarea limbajului.[24] Nimeni nu ştie tot ce trebuie să ştim despre semnificaţia şi
referinţele tuturor conceptelor pe care le cuprind limbile naturale. Cu toate acestea, putem utiliza limbajul
corect şi putem considera că regulile sale sunt normative, pentru că există numeroşi experţi care cunosc
detaliile. Atunci când apare nevoia practică, ne putem baza pe alţii care au mai multă experienţă.
Totuşi, până aici, concluzia este foarte limitată. Am observat că dreptul nu poate fi un sistem de norme
atât timp cât nu este, în mod esenţial, public. Publicitatea reprezintă un aspect esenţial al normativităţii
dreptului. Dar acest fapt nu presupune că fiecare normă trebuie adusă la cunoştinţa tuturor. Măsura dorită
în care să se manifeste promulgarea rămâne o problemă supusă dezbaterii. Multe legi ar putea fi făcute
disponibile doar pentru destinatarii lor speciali, fără să fie dezvăluite celorlalţi. Se pare atunci că, dintr‑o
perspectivă normativă pur funcţională, dreptul trebuie promulgat doar pentru subiectele a căror conduită
[22]

Subiectele unei norme nu trebuie să fie conştienţi de formularea precisă a normei. Însă aceştia trebuie să ştie că există
o asemenea normă şi să aibă, cel puţin, o idee sumară despre ce pretinde aceasta.
[23]
Studenţii din primul an de la drept descoperă acest fapt în primele lor săptămâni de curs; ei realizează pe neaşteptate
că există cu mult mai puţină certitudine în privinţa a ceea ce reclamă dreptul, decât au presupus atunci când s‑au înscris la
facultate. Iniţial, studenţii consideră această descoperire frustrantă. Mai târziu, ei observă că această incertitudine conduce,
mai curând, la prosperitatea carierelor lor profesionale.
[24]
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Vezi H. Putnam, Mind, Language and Reality (Cambridge, 1975).
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îşi propune s‑o reglementeze. Uneori, acesta se referă la întreaga populaţie, însă, de multe ori, destinatarii
regulilor juridice alcătuiesc un grup foarte restrâns al populaţiei. Aşadar, dintr‑o perspectivă pur funcţională,
nu există niciun motiv să se presupună că toate legile trebuie promulgate pentru publicul larg.
Totuşi, valoarea promulgării nu se limitează la acest aspect funcţional. Publicarea dreptului îi conferă
transparenţă politică şi posibilitatea de a fi supus deliberării şi criticii publice, pe care le preţuim indiferent de
aspectele pur funcţionale ale dreptului. Putem avea motive serioase pentru a critica legile chiar şi atunci când
acestea nu urmăresc să ne ghideze conduita, chiar dacă nu facem parte dintre destinatarii lor. Fără îndoială,
cu cât mai puţine legi îi sunt cunoscute publicului, cu atât mai puţin vor fi expuse ele abordărilor critice.[25]
Presupunând, atunci, că posibilitatea abordării critice a dreptului constituie un bine general, se pare că avem
motive serioase să ne aşteptăm ca dreptul să fie în totalitate disponibil pentru publicul larg.
Cu cât mai mult, cu atât mai bine? Nu în mod necesar. Uneori, ignoranţa dreptului este benefică. Meir
Dan‑Cohen a susţinut, foarte convingător – cred, că în sfera dreptului penal, ignoranţa parţială a dreptului
este uneori dezirabilă din punct de vedere moral.[26] Să analizăm, de exemplu, apărarea relativ recentă sau
quasi‑apărarea de drept penal numită „sindromul femeilor abuzate”.[27] În analiza recunoaşterii unei asemenea
apărări, dreptul întâmpină o dilemă cunoscută. Pe de o parte, valorile compasiunii reclamă recunoaşterea
juridică a unei asemenea apărări. Pe de altă parte, există îngrijorări serioase privind lipsa de inhibare care ar
putea decurge dintr‑o asemenea recunoaştere juridică. Dincolo de toate, dreptul nu urmăreşte să încurajeze
femeile, chiar dacă acestea sunt supuse unor abuzuri grave de‑a lungul anilor, să scape de soţii lor abuzatori
prin uciderea acestora. Aşadar, din perspectiva dreptului ar fi ideal dacă acesta ar putea să le ascundă posibililor
săi destinatari existenţa unei asemenea apărări şi să o acorde doar atunci când o justifică circumstanţele. În
plus, cu cât mai puţin cunoştea o anumită acuzată posibilitatea de apărare atunci când a comis o infracţiune,
cu atât va fi mai credibilă în ochii tribunalului. Inutil să spun că în practică, o asemenea „separare acustică”,
cum a numit‑o Dan‑Cohen, este foarte dificil de realizat, şi că dreptul posedă anumite mijloace pentru a o
realiza în parte. (Mai multe despre aceasta, mai jos.) Cel puţin ea demonstrează că o anumită ignoranţă a
dreptului nu reprezintă, în mod necesar, o deficienţă.
Cât de mult putem generaliza pornind de la asemenea exemple? Este dificil de estimat. Aşa cum a
demonstrat‑o judicios Dan‑Cohen, virtuţile unei asemenea „separări acustice” parţiale sunt aplicabile în
multe apărări din dreptul penal, dar şi în cazul definiţiei multor infracţiuni. Dreptul penal se confruntă adesea
cu dilema complicată a unui interes ex ante al inhibării şi a unei îngrijorări ex post privind compasiunea
umană. Există numeroase lucruri pe care oamenii nu ar trebui să le facă, dar în anumite circumstanţe, dacă
aceştia le fac, ar trebui să‑i exonerăm şi să renunţăm la pedepsirea lor. În asemenea cazuri, instituirea deliberată
a ignoranţei parţiale a dreptului reprezintă un mecanism prin care dreptul poate reconcilia interesele sale
conflictuale privind inhibarea şi compasiunea. Dar se limitează acest fapt la dreptul penal? Prezumtiv, nu. Pot
exista alte domenii juridice în care să existe o dilemă similară şi, probabil, o soluţie similară.
Să trecem acum în revistă argumentele. Am observat că, într‑un sens important, promulgarea reprezintă
un element esenţial al normativităţii dreptului. Dreptul este un sistem al normelor, iar normele urmăresc
să ofere motive pentru acţiune, astfel încât trebuie publicate pentru cei a căror acţiune urmăresc s‑o
ghideze. Dar, aşa cum am văzut, o asemenea explicaţie funcţională nu surprinde în totalitate valorile pe care
le asociem exigenţei promulgării. Dintr‑o perspectivă pur funcţională, multe legi nu au nevoie să fie publicate
în totalitate. În măsura în care avem motive să solicităm o promulgare mai vastă a dreptului, acele motive
trebuie să decurgă din altele, din valori non‑funcţionale, cum ar fi nevoia controlului public, a deliberării
deschise şi a abordării critice a legilor comunităţii noastre. Cu alte cuvinte, promulgarea dreptului serveşte
[25]

Vezi J.S. Mill, On Liberty, capitolul 2.

[26]

Vezi M. Dan‑Cohen, „Decision Rules and Conduct Rules: On Acoustic Separation in Criminal Law”, reeditat în Dan‑Cohen,
Harmful Thoughts (Princeton, 2002), p. 37.
[27]

Experţii au ajuns la concluzia că există un efect psihologic cumulativ sever în cazul femeilor supuse abuzului continuu de
către soţii lor, care poate atinge un punct culminant la o anumită etapă, chiar dacă se întâmplă la o etapă în care comportamentul
abuziv al soţului nu reprezintă o provocare gravă. În consecinţă, femeile şi‑au omorât soţii în anumite situaţii cu o furie aproape
inexplicabilă. Multe jurisdicţii au recunoscut recent acest aspect cumulativ al provocării, dând astfel efect consecinţelor sale prin
constatarea unui gen de apărare denumit „sindromul femeilor abuzate” (de obicei recalificând o acuzaţie de omor în ucidere
din culpă). Nu este exemplul dat de Dan‑Cohen, dar se referă la aceeaşi idee.
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valorilor deliberative şi critice deasupra şi dincolo de rolul ei în securizarea eficienţei normative a dreptului. Pe
de altă parte, nu ar trebui să se presupună că promulgarea este întotdeauna lipsită de costuri de ordin moral. În
anumite circumstanţe, este mai bine dacă oamenii nu cunosc în totalitate legile care le guvernează situaţia. În
asemenea cazuri, există un anumit conflict între valorile politice ale promulgării, asigurarea controlului public
şi abordarea critică, şi considerentele dreptăţii individuale sau ale compasiunii umane. Dintr‑o perspectivă
politică, probabil că vom dori întotdeauna să punem dreptul sub o lumină orbitoare, însă există ceva care
trebuie spus pentru nevoia de a rezolva anumite subtilităţi, dacă nu chiar în întuneric, cel puţin în penumbră.
3. Nicio regulă retroactivă
Cineva s‑ar putea întreba cum poate urmări dreptul să ghideze conduita umană, dacă este adoptat după ce
s‑a manifestat conduita? Cu siguranţă, ghidarea retroactivă a conduitei constituie un oximoron. Totuşi, faptul
că legile retroactive există, într‑o măsură mai mare decât ar presupune oamenii obişnuiţi, poate indica faptul
că ghidarea conduitei nu reprezintă singura funcţie a dreptului. Nu vreau să sugerez că legile retroactive sunt
justificate întotdeauna, sau chiar atunci când sunt justificate, că ele nu creează îngrijorări serioase privind
eficienţa şi corectitudinea. Departe de mine. Singura mea sugestie în acest moment este să procedăm cu
atenţie.
În mod prezumtiv, cea mai grosolană încălcare a neretroactivităţii ca exigenţă a preeminenţei dreptului
va avea loc în cazul unei legi penale care creează un nou tip de infracţiune, care are un efect retroactiv. Vom
considera îngrozitor, iar asta pe bună dreptate, faptul că dreptul consideră că o anumită conduită care a
fost legală în trecut reprezintă o infracţiune în mod retroactiv. Incriminarea a ceva despre care persoana
nu avea niciun motiv să considere că ar fi o infracţiune atunci când s‑a angajat într‑o anumită conduită va fi
complet greşită. Notaţi că în cazul unor asemenea încălcări grosolane ale preeminenţei dreptului, motivele
noastre de îngrijorare vor fi duble: în primul rând, dreptul retroactiv va eşua, pur şi simplu, dintr‑o perspectivă
funcţională. El va eşua să ghideze conduita, de vreme ce va încerca să ghideze o conduită care s‑a manifestat
deja. Dar vom avea, de asemenea, alte motive, unele de ordin moral, pentru a contesta incriminarea conduitei
din trecut. Vom considera că este un afront la adresa demnităţii umane şi a libertăţii. Oamenii merită să fie
trataţi de o manieră raţională şi cu respectarea demnităţii lor, iar dreptul trebuie să‑şi stabilească standardele
de conduită în avans, standarde pe care putem alege să le respectăm sau putem să le respingem în mod
deliberat.
Există, totuşi, un avertisment important, care trebuie menţionat aici. Cu siguranţă, este adevărat că într‑un
sistem juridic relativ just, oamenii sunt îndreptăţiţi, din punct de vedere moral, să presupună că acea conduită
care nu este interzisă de drept nu va fi interzisă în mod retroactiv. Însă nu toate sistemele juridice posedă un
minim de corectitudine. Dacă sistemul juridic este profund corupt (aşa cum s‑a întâmplat, de exemplu, în
Germania nazistă sau în Africa de Sud, în perioada apartheidului, şi cum încă se mai întâmplă în multe regiuni
ale lumii), cetăţenii nu sunt îndreptăţiţi din punct de vedere moral să presupună că tot ceea ce este juridic
într‑un anumit moment este ceva ce le este permis să înfăptuiască. Sunt foarte multe de spus împotriva
prezumţiei potrivit căreia dreptul nu poate incrimina în mod retroactiv comportamentul vicios doar pentru
că acesta nu era interzis de drept la data la care s‑a manifestat. Desigur, în asemenea cazuri, dreptul nu îşi
propune să ghideze conduita în mod retroactiv; acest lucru nu poate fi făcut. Incriminarea retroactivă a unei
asemenea conduite greşite urmăreşte doar aplicare pedepsei. Valoarea ei este, în principal, una expresivă,
transmiţând mesajul că legalismului nu trebuie să i se permită să protejeze atrocităţile.[28]
Totuşi, având în vedere această excepţie importantă, ar trebui să ne întoarcem la analiza problemelor
retroactivităţii în sistemele juridice care presupun un minim de dreptate. În asemenea cazuri, ar fi corect să
se presupună că incriminarea retroactivă a conduitei constituie un dublu eşec al dreptului; atât în termeni
funcţionali, de vreme ce dreptul va eşua să ghideze, în realitate, conduita, cât şi în termeni morali, de vreme
ce dreptul va eşua să‑şi trateze subiectele cu demnitatea şi respectul corespunzătoare. Totuşi, există multe
[28]

Un exemplu recent este urmărirea penală a grănicerilor est‑germani care au pus în aplicare ordinele de a trage în oamenii
care încercau să treacă în Vest, escaladând zidul Berlinului. Vezi R. Alexy, A Defense of Radbruch’s Formula, în D. Dyzenhaus
(ed.), Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order, p. 15.
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alte cazuri de legi retroactive, care sunt cu mult mai complicate decât acesta, şi ar trebui să le analizăm, într‑o
anumită măsură. Voi analiza în special două tipuri de legi retroactive: cele care urmăresc să rectifice o eroare
juridică anterioară şi, în principal, retroactivitatea judiciară în aplicarea dreptului.
Legile retroactive sunt justificate uneori, de fapt necesare, pentru a corecta o eroare creată de drept
însuşi. Chiar şi cu cele mai bune intenţii, dreptul creează uneori în mod necugetat o problemă care trebuie
corectată prin adoptarea unei legi care anulează retroactiv o lege anterioară. Să presupunem, pentru a
generaliza din exemplul lui Fuller,[29] că dreptul a făcut ca validitatea unei anumite acţiuni juridice să depindă
de un anumit element, să zicem E, presupunând că E este disponibil pentru părţile vizate. Totuşi, aşa cum se
întâmplă, se dovedeşte că asumpţia a fost una greşită şi că E nu a fost disponibil. Mai mult, să presupunem
că părţile relevante nici măcar nu au fost conştiente de faptul că trebuiau să obţină E pentru validitatea
tranzacţiilor lor şi au procedat fără E. Atunci când greşeala este descoperită, dreptul ar trebui s‑o corecteze,
iar singurul mod raţional de a o face va fi adoptarea unei legi noi care anulează în mod retroactiv exigenţa E
pentru validitatea tranzacţiei relevante. În asemenea cazuri, nu este prejudiciat nimeni, iar retroactivitatea
legii nu ridică niciun motiv de îngrijorare.[30]
Totuşi, cu mult mai generalizat este efectul retroactiv al unei schimbări în drept care este introdusă
prin intermediul hotărârilor judecătoreşti. În cadrul tradiţiei de common law, judecătorii posedă suficiente
instrumente juridice pentru a introduce modificări în drept prin hotărârile lor judecătoreşti. Cazurile rezolvate
anterior pot fi anulate sau, mult mai frecvent, pot fi operate distincţii de către tribunalele de mai târziu. În
jurisdicţiile de common law, tribunalele superioare au competenţa de a‑şi anula hotărârile anterioare şi
modifica, astfel, destul de uşor dreptul. Anularea nu are loc prea des, parţial pentru că, aşa cum presupun,
efectul ei retroactiv este evident pentru toate părţile vizate. Diferenţierile operate în cazurile anterioare
constituie, cu toate acestea, o competenţă juridică care poate fi exercitată de către toate tribunalele, şi are loc
adesea prin introducerea unor modificări graduale ale hotărârilor anterioare, aproape clandestine, de obicei
prin restrângerea lor la circumstanţe din ce în ce mai specifice. Cazurile nerezolvate pot deveni rezolvate cu
ajutorul inovaţiei judiciare sau a aplicării extensive a hotărârilor anterioare prin analogie şi prin alte forme
cunoscute de raţionament judiciar.[31]
Toate aceste schimbări care sunt introduse în drept prin procesul de creare a dreptului judiciar presupun
un efect retroactiv de facto. Hotărârea nouă care modifică legea se aplică la situaţia părţilor din proces şi,
adesea, la situaţia multor altor părţi care s‑au comportat în mod similar în circumstanţe similare. Aşadar, orice
hotărâre judecătorească care introduce o schimbare în drept modifică, de fapt, dreptul, pentru părţile vizate,
de o manieră retroactivă.[32] Este aceasta în mod necesar o problemă? Dă ea naştere unor îngrijorări de ordin
funcţional şi moral?
Principala preocupare privind retroactivitatea hotărârilor judecătoreşti are ca obiect încălcarea aşteptărilor
legitime.[33] Una dintre virtuţile principale ale preeminenţei dreptului constă în valoarea pe care o acordăm
[29]

Vezi The Morality of Law, pp. 53‑54.

[30]

Ce se întâmplă dacă există o regulă sau o convenţie într‑un anumit domeniu juridic care avertizează subiectele normei
că ar putea fi adoptate reguli retroactive în acel domeniu? Fără îndoială, o convenţie limitată în această privinţă există în
legislaţia fiscală din SUA. În acest context, funcţia convenţiei este să atenţioneze subiectul dreptului că ar trebui să fie atent să
nu valorifice erorile legislative care ar putea fi corectate în mod retroactiv. Din motive evidente, o asemenea politică legislativă
este, în general, indezirabilă, de vreme ce subminează capacitatea oamenilor de a se baza pe drept ca ghid al conduitei lor. Totuşi,
uneori, încrederea în drept este pur şi simplu nerezonabilă. (Îi mulţumesc, aici, lui Elizabeth Garret.)
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Vezi Raz, Law and Value in Adjudication, în lucrarea sa The Authority of Law, capitolul 10.
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Nu este exact spus: în principiu, judecătorii ar putea pronunţa hotărâri care ar avea doar un efect prospectiv şi uneori,
deşi rareori, au procedat astfel. Dar ca o politică generală, acest fapt ar fi foarte problematic, atât dintr‑o perspectivă politică,
de vreme ce ar scoate în evidenţă rolul legislativ al judecătorilor de o manieră care este problematică din punct de vedere
politic, precum şi, în principal, pentru că ar submina în mod serios dorinţa posibililor justiţiabili de a se adresa tribunalelor. Dacă
justiţiabilii ar şti dinainte că succesul lor în faţa tribunalului poate să nu conducă întotdeauna la pronunţarea unei hotărâri de
care să beneficieze, de ce şi‑ar cheltui resursele pe un proces care presupune costuri mari? Unele jurisdicţii au o practică de a
trimite cazurile complicate în faţa legislativului, însă acestea sunt cazuri rare, practica nefiind utilizată în mod frecvent.
[33]

Fără îndoială, legislaţia retroactivă nu este singura modalitate în care dreptul poate încălca aşteptările legitime. De
exemplu, o lege care abrogă deducerea dobânzilor ipotecare pentru toate plăţile de dobânzi din viitor este prospectivă, însă
tulbură aşteptările pe care cumpărătorii de imobile le‑au avut atunci când şi‑au cumpărat imobilele şi s‑au obligat să plătească
o anumită rată a dobânzii timp de mai multe decenii.
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predictibilităţii mediului juridic. Oamenilor ar trebui să li se permită să‑şi conducă vieţile şi să‑şi gestioneze
afacerea prin planificarea conduitei. Totuşi, ideea planificării este singura raţională, dacă există un anumit
nivel de certitudine privind consecinţele normative viitoare ale alegerilor cuiva.[34] Aşadar, din nou, putem
vedea că eşecul dreptului de a crea un mediu juridic predictibil va echivala cu o dublă eroare: atât funcţională,
cât şi morală. Dintr‑o perspectivă funcţională, dreptul va eşua să ghideze conduita oamenilor, de vreme ce
va submina capacitatea lor de a‑şi planifica conduita în avans. Şi dintr‑o perspectivă morală, un asemenea
regim juridic va manifesta o lipsă profundă de respect pentru libertatea şi pentru autonomia oamenilor.[35]
Totuşi, întreaga situaţie reprezintă o chestiune de grad. Oamenii trebuie să beneficieze de o anumită marjă
de aşteptări legitime privind mediul normativ viitor, însă nu sunt îndreptăţiţi să presupună că nimic nu se va
schimba în viitor.
Cu toate acestea, problema retroactivităţii dreptului creat de judecători priveşte chestiunea modului de
introducere a modificării în drept, şi nu schimbarea în sine. Modificările în drept introduse de către legislativ
pot oferi avertismente corespunzătoare privind schimbarea aşteptată şi pot permite, astfel, ca subiectele
să‑şi acomodeze conduita în consecinţă. Pe de altă parte, atunci când dreptul este modificat prin intermediul
unei hotărâri judecătoreşti, acesta este modificat în mod retroactiv cu privire la justiţiabilii particulari care
se înfăţişează la tribunal. Iată de ce procesul creării dreptului judiciar pare să fie în dezacord cu valoarea
protecţiei aşteptărilor legitime.
Retroactivitatea hotărârilor judiciare ar părea să fie mai puţin problematică în cazurile dreptului insuficient
conturat anterior. Atunci când dreptul nu este clar, justiţiabilii nu pot pretinde că au avut aşteptări legitime
pe care hotărârea judecătorească le încalcă. Bineînţeles, aceştia puteau avea aşteptări, însă acele aşteptări
nu pot fi considerate legitime în contextul dreptului insuficient conturat. Ceea ce face legitimă o aşteptare
privind dreptul este faptul că aceasta se bazează pe drept aşa cum este, şi nu cum ar dori justiţiabilul să fie. În
măsura în care dreptul nu este clar, încălcarea aşteptărilor în ceea ce‑l priveşte este îndoielnică.
Dar cum rămâne cu acele schimbări care sunt introduse prin dreptul creat pe cale judiciară în domenii
ale dreptului care au fost bine‑stabilite anterior? Este dificil să negi faptul că, în asemenea cazuri, hotărârea
judecătorească încalcă, într‑adevăr, aşteptările legitime. În mod prezumtiv, ea reprezintă preţul pe care trebuie
să‑l plătim pentru faptul că interpretarea tribunalelor ne permite să îmbunătăţim dreptul şi să‑l adaptăm
circumstanţelor în schimbare.
Dworkin credea că există o cale care să evite această problemă. De fapt, el a trebuit să producă o soluţie,
pentru că a considerat mult timp că întreg dreptul este, în ultimă instanţă, bine stabilit. Soluţia derivă din
distincţia sa cunoscută dintre deciziile bazate pe politică şi cele bazate pe principiu. O decizie bazată pe politică,
spune Dworkin, este bazată pe scopurile colective ale societăţii. „Argumentele care ţin de politică justifică o
decizie politică, demonstrând că decizia avansează sau protejează un scop colectiv al comunităţii ca întreg”.[36]
Din contra, o decizie bazată pe principiu este una justificată prin apelul la drepturi preexistente. Aşadar,
Dworkin a susţinut că, atât timp cât judecătorii se abţin de la decizii politice şi îşi limitează motivarea
judiciară la considerente de principiu, ei nu vor încălca neretroactivitatea ca exigenţă, pentru că deciziile lor
vor reafirma, pur şi simplu, drepturile preexistente: „Dacă reclamantul are un drept împotriva reclamatului,
atunci reclamatul are o obligaţie corelativă, iar această obligaţie, nu una creată de către tribunal, justifică
despăgubirile pe care trebuie să le plătească. Chiar dacă obligaţia nu a fost impusă în sarcina acestuia printr‑o
legislaţie anterioară explicită, nu există... [mai multă] injustiţie în implementarea obligaţiei”.[37]
Din păcate, această soluţie este una iluzorie. Pentru a începe cu ea, hotărârile judiciare, ca multe hotărâri
complexe din vieţile noastre, sunt adesea nedeterminate prin motivele pe care le oferă. O anumită modificare
în drept poate fi justificată atât pentru că avansează anumite scopuri sociale, cât şi pentru că protejează mai
bine drepturile părţilor relevante. Un exemplu ar putea ilustra această idee. Să luăm cunoscuta hotărâre a
judecătorului Cardozo din MacPherson v. Buick Motors,[38] care a introdus efectiv în dreptul american teoria
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Nu certitudinea completă, bineînţeles; ne planificăm în mod frecvent conduita în baza exigenţelor incertitudinii (parţiale).
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Cf. F. Hayek, The Road to Serfdom, capitolul 6.
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Taking Rights Seriously (London: Duckworth, 1977), p. 82.
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Ibid. la p. 85.
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217 N.Y. 382 (1916).
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răspunderii pentru produsele vândute. Anterior acestui caz, atât dreptul englez, cât şi cel american nu
recunoşteau pe deplin răspunderea producătorului faţă de ultimul consumator pentru prejudiciile provocate
prin produsele defectuoase (în mare parte din cauza lipsei unui contract între aceştia). Într‑o hotărâre mai
curând curajoasă şi cuprinzătoare, judecătorul Cardozo a reţinut că producătorii ar trebui să poată fi traşi la
răspundere în faţa consumatorilor pentru orice produs defectuos, dacă cei dintâi trebuiau să cunoască că
produsul putea deveni periculos, dacă era defectuos.
Nu este greu de observat că hotărârea lui Cardozo poate fi analizată fie ca o decizie bazată pe principiu, fie ca
una bazată pe politică. Pe de o parte, ea poate fi descrisă ca o decizie care recunoaşte dreptul consumatorilor
la un nivel minim de siguranţă în privinţa produselor pe care le cumpără. Pe de altă parte, decizia se bazează,
de asemenea, pe considerente de politică, susţinând, în schimb, că producătorii evită cel mai bine costurile
posibilelor accidente provocate de produsele lor periculoase. Aceste două tipuri de motive (dacă, într‑adevăr,
sunt două tipuri distincte) nu se exclud reciproc. Totuşi, ar fi ciudat să se afirme că hotărârea MacPherson
încalcă aşteptările legitime dintr‑o perspectivă, nu şi din cealaltă. În general, problema încălcării aşteptărilor
legitime nu poate depinde de tipul de motivare pe care îl utilizează tribunalul pentru a‑şi justifica hotărârea. Ea
depinde de cât de bine‑stabilită şi de sigură era situaţia juridică anterioară. Dacă Buick Motors Co. avea
dreptate să presupună că nu putea răspunde juridic faţă de consumatori pentru defectele produselor sale,
atunci hotărârea MacPherson a luat‑o prin surprindere. Problema corectitudinii acestei presupuneri nu poate
depinde, pur şi simplu, de cum şi‑a justificat judecătorul Cardozo hotărârea din acest caz. Ea poate depinde
doar de cât de bine‑stabilit era dreptul, de fapt, înainte de pronunţarea hotărârii MacPherson.[39]
Trebuie să se recunoască, atunci, că hotărârile judecătoreşti introduc schimbări juridice care au adesea,
cel puţin în privinţa justiţiabililor particulari, un efect retroactiv. Majoritatea judecătorilor şi a juriştilor sunt
destul de conştienţi de acest fapt, iar unii dintre ei consideră că acest fapt este suficient în sine pentru a
îndreptăţi o politică de autolimitare judiciară şi de conservatorism, cerându‑le judecătorilor să se abţină de la
modificarea dreptului. Ei afirmă că întotdeauna este mai bine ca introducerea modificărilor juridice să fie lăsată
în sarcina legislativului, de vreme ce acesta le poate introduce, prospectiv, cu un avertisment corespunzător.[40]
Deşi preocuparea legată de retroactivitate este una serioasă, concluzia este mult prea grăbită, chiar şi din
perspectiva limitată a virtuţilor preeminenţei dreptului. La urma urmei, flexibilitatea în aplicarea dreptului
este, parţial, ceea ce face din drept un instrument efectiv de control social. Numărul mare şi complexitatea
problemelor juridice din societatea modernă face imposibil pentru orice legislativ să trateze toate subtilităţile
şi ramificările juridice ale întregului sistem normativ. Un sistem juridic modern trebuie să se sprijine pe alţi
actori, cum sunt judecătorii şi organele administrative, pentru a elabora aceste numeroase detalii şi pentru
a ajusta dreptul la cazurile speciale şi la circumstanţele în schimbare. În mod prezumtiv, în cazul unui sistem
juridic care nu permite existenţa unei asemenea flexibilităţi în aplicarea dreptului, vor apărea prejudicii mai
mari decât prejudiciul adus prin retroactivitatea care putea fi evitată.[41]
4. Claritatea regulilor
Probabil că nu trebuie spuse prea multe despre exigenţa clarităţii. Cu siguranţă, regulile ne pot ghida
conduita dacă subiectele putative ale regulii înţeleg ce pretinde aceasta. Totuşi, acest fapt nu presupune că
fiecare şi orice regulă trebuie să fie clară pentru cetăţeanul obişnuit. O mulţime de reguli nu li se adresează
oamenilor obişnuiţi, ci oficialilor şi experţilor juridici. Exigenţa clarităţii reclamă doar ca cei care au nevoie să
înţeleagă ce spune dreptul trebuie să o poată face.[42] Prin urmare, singura întrebare necesară ar fi dacă este
general valabil faptul că dreptul este cu atât mai bun cu cât este mai clar şi mai comprehensibil? Cititorul
[39]
Este interesant de observat că, în opinia sa, Cardozo se străduieşte să demonstreze cât de instabil şi de nesigur fusese
dreptul până la acel caz.
[40]

Chiar în aceasta a constat esenţa opiniei disidente a judecătorului Bartlettin MacPherson.

[41]

Nimic din ceea ce este menţionat mai sus nu urmăreşte să justifice opinia judecătorului Cardozo din MacPherson. Există
multe de spus în favoarea poziţiei disidente care susţine că o asemenea schimbare socială şi economică importantă în drept
trebuia lăsată în sarcina legislatorului.
[42]

Cu privire la posibila discrepanţă dintre înţelegerea dreptului de către oficiali şi cetăţenii obişnuiţi, vezi discuţia despre
aplicarea dreptului de la sub‑secţiunea 8 de mai jos.
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îngăduitor nu ar trebui să fie surprins acum dacă propun un răspuns negativ la această întrebare. Claritatea nu
reprezintă, întotdeauna, o virtute. Cu cât este mai clar dreptul, cu atât este mai rigid, iar rigiditatea constituie
adesea o deficienţă a dreptului. Cu alte cuvinte, parţial din cauza că dreptul este, uneori, obscur, tribunalele
şi alte organe de aplicare a dreptului posedă flexibilitatea de care au nevoie pentru a ajusta dreptul la nevoile
şi la circumstanţele particulare. Aşa cum am observat mai sus, un anumit grad de flexibilitate în aplicarea
dreptului constituie, de asemenea, o virtute a preeminenţei dreptului.
Mai mult, ar trebui să avem în vedere faptul că dreptul este, adesea, obscur nu pentru că legislatorii (sau alţi
creatori de drept) au comis o eroare la elaborarea acestuia. Într‑o societate democratică, pluralistă, legislaţia
reprezintă adesea rezultatului unui compromis delicat între opiniile şi scopurile aflate în conflict. Uneori,
singura modalitate de realizare a compromisului este renunţarea la claritatea maximă. Părţile unei dispute
pot considera că este mai uşor să cadă de acord cu privire la o formulă care nu este clară în totalitate, sperând
(aşa cum o fac adesea fără prea multe iluzii) că interpretarea viitoare va fi în favoarea poziţiei lor. Dacă ne‑am
putea imagina o lume în care nu este permis niciun grad de obscuritate în procesul de creare a dreptului,
am putea constata că lumea aceea este una în care singurul drept adoptat este dreptul sprijinit de o
majoritate solidă aflată la conducere. O strategie de tip „câştigătorul ia totul”, ceea ce presupune acest fapt,
reprezintă un preţ mare pentru avantajele clarităţii maxime. Dacă cineva consideră că nevoia compromisului
într‑o societate pluralistă reprezintă un fapt regretabil, atunci această poziţie depinde, în mod evident, de
viziunea politico‑morală a persoanei în discuţie despre valorile pluralismului. Nu pot dezvolta acest subiect
aici. Este suficient să spun că pentru cei care consideră pluralismul în sine o virtute, nevoia compromisului
nu constituie, în mod necesar, un fapt regretabil. În măsura în care un anumit grad de neclaritate tinde să
faciliteze compromisurile dezirabile, claritatea maximă poate să nu reprezinte întotdeauna obiectivul pe care
căutăm să‑l realizăm. Voi spune mai multe cu privire la acest subiect în secţiunea următoare.
5. Nicio contradicţie
Ar fi regretabil şi inutil ca dreptul să prescrie efectuarea unui anumit lucru şi, concomitent, a opusului
său. Însă această situaţie nu se întâmplă foarte des. Pe de altă parte, dreptul nu este niciodată coerent în
totalitate. Doar pentru că atât de mulţi actori sunt implicaţi în crearea, dezvoltarea şi modificarea dreptului,
cu greu se poate considera că întreg corpul dreptului, chiar şi într‑un anumit domeniu juridic, va conţine un
set coerent de norme. Cu siguranţă, există un grad de coerenţă pe care dreptul trebuie să‑l manifeste pentru
a funcţiona în mod adecvat în procesul de ghidare a conduitei subiectelor sale. Însă este la fel de clar că,
dintr‑o perspectivă funcţională, dreptul poate tolera multe incoerenţe. Dacă acest fapt este sau nu în mod
necesar regretabil este greu de spus, parţial deoarece coerenţa juridică reprezintă, în sine, o idee mai curând
complicată. Dreptul poate manifesta incoerenţă din cel puţin trei perspective: logică, pragmatică şi morală. Să
mă explic.
Să presupunem că dreptul prevede că toţi F ar trebui să φ, în circumstanţele C şi, în acelaşi timp, că toţi F
ar trebui să nu φ, în circumstanţele C. În acest caz, dreptul este pur şi simplu incoerent de o manieră logică
directă:[43] el pretinde de la subiectele sale să facă un lucru şi exact opusul lui, în aceleaşi circumstanţe. Prin
urmare, el nu permite nicio modalitate în care oamenii să poată respecta una dintre exigenţele dreptului fără a
o încălca, în mod necesar, pe cealaltă. Acest tip de incoerenţă reprezintă deopotrivă un eşec funcţional şi unul
moral. El subminează capacitatea dreptului de a ghida, de fapt, conduita, şi îi pune pe oameni într‑o situaţie
inacceptabilă din punct de vedere moral. De vreme ce dreptul este rareori incoerent într‑un asemenea mod
evident, nu mă voi opri la acest aspect.
Incoerenţa pragmatică a dreptului reprezintă un fenomen cu mult mai frecvent şi mai familiar.[44] Dreptul
este incoerent de o manieră pragmatică atunci când promovează, de fapt, scopuri, politici sau tipuri de conduită
care practic vin în conflict. De exemplu, să presupunem că o prevedere a dreptului, să spunem, o anumită
scutire de la plata impozitelor, poate avea efectul (urmărit) al încurajării oamenilor de a‑şi creşte economiile pe
[43]

Presupunând că aceste seturi nu sunt unele goale. Un alt exemplu de contradicţie logică ar fi faptul că dreptul prevede
că „toţi F ar trebui să φ” şi că „toţi G nu ar trebui să φ” şi că există persoane care sunt F şi G deopotrivă.
[44]
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termen lung, pe când o altă prevedere a dreptului care stabileşte, să spunem, o rată a dobânzii foarte redusă,
poate avea efectul opus, încurajând oamenii să cheltuiască mai mult din veniturile lor pe achiziţii de bunuri
de larg consum. Ceea ce se întâmplă în asemenea cazuri constă pur şi simplu în faptul că ramificările existente
(urmărite sau nu) ale unui regim juridic creează stimulente opuse pentru conduita oamenilor. Incoerenţe
practice similare pot apărea ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti diferite. De exemplu, într‑un anumit caz,
soluţia judiciară a plasării răspunderii pentru produsele defectuoase în sarcina producătorilor poate fi inspirată
de obiectivul încurajării producătorilor de a internaliza costurile cu accidentele produse de artefactele lor, pe
când un alt caz, care priveşte interpretarea garanţiilor, ar putea avea efectul opus, oferindu‑le producătorilor
căi de evitare a unor asemenea costuri şi transferându‑le în sarcina consumatorilor. Asemenea incoerenţe
pragmatice sunt, adesea, foarte greu de identificat. Nu rareori, existenţa de fapt a unei incoerenţe pragmatice
va reprezenta o controversă veritabilă. Ea poate depinde în mare parte de teoriile economice, sociale sau
psihologice care sunt în mod notoriu neconcludente.
În fine şi, probabil, cel mai problematic, dreptul poate fi incoerent din punct de vedere moral. Dreptul este
incoerent din punct de vedere moral dacă diferitele lui prevederi şi justificările care îl fundamentează nu pot
fi încadrate într‑o singură teorie morală coerentă. Totuşi, am putea spune că în asemenea cazuri nu există
un singur agent moral raţional imaginabil al cărui punct de vedere moral să poată justifica un set întreg de
prevederi în discuţie. Cred că asta are Dworkin de fapt în vedere prin valoarea integrităţii în drept. Din păcate,
exemplele sale de încălcare a acestui ideal nu sprijină sensurile pe care le atribuie integrităţii.
Dworkin ne cere să ne imaginăm ceea ce el numeşte o legislaţie de tip „tablă de şah” care ar prevedea,
de exemplu, faptul că avorturile sunt permise din punct de vedere juridic în cazul femeilor care s‑au născut
în zilele pare ale lunii, nu şi în cazul femeilor care s‑au născut în zilele impare. Motivul pentru care am
considera inacceptabile asemenea legi care seamănă cu o tablă de şah, susţine Dworkin, constă în faptul că
acestea ar încălca integritatea dreptului.[45] Niciun singur agent moral, susţine Dworkin, nu ar putea justifica o
asemenea soluţie de tip tablă de şah ca pe un compromis al considerentelor care intră în conflict în chestiunea
avorturilor. Însă acesta este un exemplu nepotrivit. Nu avem nevoie de exigenţa integrităţii sau a coerenţei
pentru a explica ce este greşit în asemenea legi de tip tablă de şah. Ceea ce este greşit în acestea este faptul că
nu sunt sprijinite de un motiv adecvat. Atunci când dreptul face o distincţie, aşa cum o face aici în baza zilelor
de naştere ale femeilor, această distincţie trebuie să fie sprijinită, într‑un fel sau altul, de motive. Dacă nu
există un motiv adecvat pentru aplicarea tratamentului diferenţiat, atunci dreptul este unul rău, pur şi simplu
pentru că nu este sprijinit de motive.[46]
Totuşi, cineva s‑ar putea întreba cum am putea deosebi asemenea legi de tip tablă de şah de multe alte
cazuri în care dreptul face distincţii care par mai curând arbitrare, nefiind nici de înţeles şi nici justificate. De
exemplu, dreptul poate să prevadă că doar oamenii născuţi după o anumită dată pot vota la următoarele
alegeri. Cu siguranţă, data aleasă nu este sprijinită de vreun motiv special; ea reprezintă doar o limită fixă. Dar
tocmai aceasta este ideea: în multe cazuri, cum ar fi soluţionarea problemelor de coordonare şi alte situaţii
similare, trebuie să avem un bun motiv pentru a utiliza limite fixe arbitrare. În asemenea cazuri, limita fixă
în sine este arbitrară, adică nu este sprijinită de vreun motiv particular, însă există motive adecvate să fie
instituită un gen de limită fixă arbitrară.[47] Problema cu exemplul avortului reprezintă exact tipul de situaţie în
care nu există niciun motiv adecvat să se instituie o limită fixă arbitrară.
Totuşi, niciunul din aceste mijloace pe care Dworkin le cataloghează greşit ca integritate nu reprezintă
o valoare importantă în raţionamentul juridic. Totuşi, chiar dacă ar fi, idealul integrităţii presupune costuri
semnificative de ordin moral. În primul rând, trebuie avut în vedere că, cu cât mai mult luptă dreptul pentru
consecvenţă raportat la deciziile juridice din trecut, cu atât mai mare este posibilitatea că‑şi va amplifica erorile
anterioare. Orice teorie rezonabilă despre natura dreptului trebuie să admită faptul că dreptul include decizii
[45]

R. Dworkin, Law’s Empire (Fontana, 1986), pp. 178‑184.

[46]

Cazul Flood v. Kuhn, 407 U.S. 258 (1972), reprezintă un exemplu din viaţa reală de lege de tip tablă de şah, în care Curtea
Supremă a admis o exceptare a ligilor de baseball de la legile anti‑trust, fără vreun motiv aparent în afară de nevoia de a urma
un precedent eronat.
[47]

Vezi, de exemplu, D. Lewis, Convention, a Philosophical Study (Oxford, 1968). Cu privire la definiţia arbitrariului, vezi
lucrarea mea On Convention, Synthese 107 (1996), pp. 349‑371.
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eronate. Astfel, cu cât mai stringentă este exigenţa coerenţei aplicate noilor decizii, cu atât mai mare este
posibilitatea ca erorile din trecut să se amplifice sau să se consolideze. Cu alte cuvinte, integritatea reprezintă
în mod esenţial un ideal conservator. Ea reclamă ca actorii care creează dreptul, cum sunt legislativul şi
judecătorii, să extindă dreptul şi să‑l modifice, manifestând deferenţă faţă de deciziile juridice din trecut, de o
manieră care ar prezenta trecutul şi prezentul ca părţi ale unui întreg moral coerent. Dar dacă trecutul conţine
un număr semnificativ de erori, o strategie conservatoare de creare/modificare a dreptului va consolida acele
erori şi le va amplifica impactul.[48]
Totuşi, aici mai există o problemă politică. Adesea trece neobservat faptul că aspiraţia spre integritatea
dreptului implică o strategie de tip „învingătorul ia totul”, care este opusă, în mod esenţial, valorilor
pluralismului şi nevoii de compromis între concepţiile privind binele şi dreptatea aflate în conflict. Faptul
că diferitele ei segmente nu pot cădea de acord cu privire la o singură teorie morală comprehensivă care
să le ghideze vieţile în comunitate reprezintă o caracteristică definitorie a unei societăţi pluraliste. Deciziile
juridice şi politice dintr‑o societate pluralistă trebuie să se bazeze pe compromisuri, motiv pentru care niciun
segment al populaţiei nu poate să‑şi impună viziunea morală comprehensivă ca drept al ţării. Prin urmare,
orice încercare de a‑i impune dreptului integritatea morală strictă va submina fragmentarea morală esenţială
a unei societăţi pluraliste. Cu cât mai mult dorim să fie implementată integritatea morală prin drept, cu atât
mai mult ne vom aştepta ca acesta să implementeze o singură viziune morală comprehensivă. Ar trebui să
avem în vedere faptul că, spre deosebire de structura politică de bază a societăţii, sistemul juridic ca întreg
este unul comprehensiv în mod inevitabil, revărsându‑se aproape în fiecare din micile estuare în cursul vieţii
noastre. Prin urmare, este de neconceput că un întreg sistem juridic coerent s‑ar putea sprijini pe moralităţi
comprehensive opuse.[49]
Cu alte cuvinte, integritatea reclamă în primul rând o „strategie de tip câştigătorul ia totul”, care este opusă
pluralismului valorilor. Întreaga idee a respectării pluralismului valorilor constă în faptul că nu dorim să avem
un sistem politico‑juridic prin care câştigătorul (fie el majoritatea de la putere sau opinia curţii supreme) să‑şi
impună viziunile morale comprehensive asupra restului populaţiei. O anumită fragmentare de ordin moral
şi o anumită incoerenţă sunt de neevitat, dacă trebuie să respectăm pluralismul ca atare.[50] Din nou, totul
constituie o chestiune de grad; dreptul nu poate funcţiona dacă este prea fragmentat şi prea incoerent din
punct de vedere moral. Dar coerenţa îşi are preţul ei, iar uneori preţul poate fi greu de plătit din punct de
vedere moral.
6. Nicio prevedere imposibil de realizat
În general, dreptul va eşua să ghideze conduita dacă îşi propune să o ghideze de o manieră imposibil
de realizat. Dacă dreptul prescrie realizarea imposibilului, el eşuează atât sub aspect funcţional, cât şi,
destul de des, sub aspectul legitimităţii morale. Eşecul funcţional constă în faptul că dreptul nu îşi va realiza
scopul de a ghida conduita. Eşecul moral va consta în faptul că dreptul nu‑şi va trata subiectele cu respectul
cuvenit. Cerându‑i cuiva să facă ceva ce nu poate face, în special atunci când ştii dinainte acest fapt, presupune,
de obicei, să‑i comunici un mesaj cu caracter ofensiv; este ca şi cum i‑ai spune subordonatului tău că ar trebui
să fie mai înalt, sau mai deştept, sau ceva de genul acesta. De vreme ce ştii că acesta nu poate deveni mai înalt
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Vezi J. Raz, The Relevance of Coherence, Boston U.L.Rev. 72 (1992), p. 273. Dworkin nu este străin de această problemă. Teoria
sa de interpretare juridică nu se limitează la exigenţa coerenţei, deşi cea din urmă constituie o parte esenţială a acesteia. Teoria
reclamă, de fapt, o anumită punere în balanţă de ordin moral între exigenţa coerenţei şi corectitudinea morală. Ea le permite
creatorilor de drept să izoleze anumite decizii din trecut ca fiind erori. Aşadar, chiar în baza teoriei lui Dworkin, integritatea este
concepută ca un ideal care trebuie pus în balanţă cu alte valori concurente. Vezi Law’s Empire, pp. 65‑72.
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Liberalismul politic, aşa cum a fost dezvoltat în ultimele lucrări ale lui Rawls, tinde în mod clar să rămână deasupra
conflictului, ca să zicem aşa, promovând o procedură care ar fi compatibilă cu toate moralele rezonabil comprehensive. Totuşi,
chiar şi din perspectiva lui Rawls, acest fapt poate funcţiona doar în privinţa structurii de bază a societăţii, nu şi în privinţa
întregului corp al dreptului. Vezi J. Rawls, Political Liberalism (Columbia, 1993), pp. 11‑14.
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Vezi B. Williams, Conflicts of Value, în cartea sa Moral Luck (Cambridge, 1981), p. 71. Mai ales Isaiah Berlin, care a conceput
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(sau mai deştept etc.), critici, de fapt, o deficienţă asupra căreia destinatarul tău nu exercită niciun control; îţi
manifeşti doar dezamăgirea cu privire la acesta. Nu mai este o încercare veritabilă de a ghida conduita, ci o
expresie a dezaprobării. În relaţiile personale, o asemenea critică, deşi oarecum ofensivă, nu este întotdeauna
deplasată. Însă există motive bune să reţii faptul că, în general, dreptul nu ar trebui să intervină în astfel de
abordări critice.
Cu toate acestea, există excepţii justificate de la acest principiu. Cuvântul „imposibil” este un cuvânt prea
puternic. Mai multe exemple de conduită care pot fi supuse reglementării juridice nu vor fi, de fapt, imposibil
de respectat, ci mai curând prea dificil de respectat sau prea costisitoare, având în vedere circumstanţele
relevante. Dreptul poate pretinde, de exemplu, măsuri de precauţie cu privire la o anumită activitate, astfel
încât să facă neprofitabilă activitatea în sine. Bineînţeles, acest fapt nu va demonstra în mod necesar ideea că
dreptul a eşuat să ghideze conduita, aşa cum şi‑a propus. Probabil că precauţiile sunt atât de preţuite pentru
că sunt mai valoroase decât activitatea pe care ar scoate‑o din joc. Aceste tipuri de întrebări sunt puse zilnic
de diferiţi actori juridici, şi există foarte puţin loc de generalizări sau de indicii a priori.
În mod similar, respectarea dreptului poate presupune costuri prea mari din punct de vedere moral. Ea
poate pretinde de la subiecte să efectueze o acţiune despre care acestea consideră că trebuie evitată din
punct de vedere moral. Din nou, va fi dificil să se propună soluţii generale cu privire la aceste probleme,
de vreme ce ele implică chestiuni politico‑morale complicate, care variază de la caz la caz. Unele din aceste
cazuri privesc problema justificării şi a limitelor obiecţiei de conştiinţă; altele vizează problema implementării
moralităţii prin drept şi a limitelor morale ale, e.g., dreptului penal; alteori, preocupările referitoare la sarcina
morală pe care o impune dreptul implică probleme dificile despre justiţia distributivă şi despre egalitate; şi
aşa mai departe.
Mai mult, nu rareori este justificat ca dreptul să stabilească standarde de conduită care pot fi, oarecum,
nerealist de înalte. Dreptul poate manifesta, în anumite domenii, o funcţie simbolică sau educaţională care
îi permite să stabilească standarde mai înalte decât cele pe care le‑ar putea respecta unele dintre subiectele
sale. De exemplu, este discutabil dacă ar trebui să ne aşteptăm ca în societăţile cu o istorie tensionată a
discriminării rasiale dreptul să impună legi anti‑discriminare foarte stricte, chiar aspre, în comparaţie cu
cele existente în alte societăţi. A stabili în astfel de cazuri standarde atât de înalte are o valoare simbolică
şi educaţională, date fiind inechităţile trecutului şi posibilele lor efecte prelungite. Inutil să spun că, cu cât
sunt mai înalte standardele pe care le stabileşte dreptul, cu atât mai mult persistă riscul neconformării şi al
eşecului de a ghida conduita.[51] Însă probabil că riscul unui anumit eşec funcţional în drept constituie uneori
un preţ rezonabil de plătit pentru asemenea obiective simbolice şi educaţionale.[52]
7. Stabilitatea de‑a lungul timpului
Sunt puţine de spus cu privire la această exigenţă a preeminenţei dreptului. Nivelul dezirabil al stabilităţii
dreptului în timp reprezintă un standard foarte aproximativ. Ştim că dreptul trebuie să se schimbe de‑a lungul
timpului, dar mai ştim că ar fi foarte dificil să respecţi dreptul, dacă acesta se modifică prea frecvent. Însă
ar fi absurd să se presupună că avem o noţiune precisă a perioadei ideale de schimbare. Această exigenţă a
preeminenţei dreptului este, de fapt, un standard estimativ, în care devierile grave de la el, devieri în ambele
direcţii, constituie o deficienţă. Putem critica schimbările în drept dacă acestea sunt prea frecvente sau
prea lente. Însă este dificil să spui că o anumită schimbare în drept este puţin cam rapidă sau puţin cam
lentă. Dreptul are nevoie, pentru a funcţiona în mod adecvat, de un standard estimativ al stabilităţii în timp.

[51]

Pericolele acestea erau prea evidente ca urmare a celebrului caz Brown v. Board of Education, care pretindea ca judiciarul
federal să se angajeze într‑o campanie de implementare agresivă continuă care a durat decenii şi s‑a finalizat cu ceva aproape
de un eşec jalnic.
[52]

Un alt exemplu cunoscut de legi care stabilesc adesea un standard înalt sunt legile din domeniul tehnologiei, care stabilesc
în mod explicit standarde care nu pot fi atinse încă, concepute să forţeze industria să investească în cercetare & dezvoltare,
pentru a descoperi tehnologii noi.
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8. Congruenţa dintre reguli şi aplicarea lor
Probabil că este cea mai complicată şi mai încurcată exigenţă a preeminenţei dreptului. Deşi ideea generală
este suficient de clară, diferitele ei ramificări sunt contorsionate şi adesea dificil de evaluat. Ideea generală
este că regulile de drept promulgate trebuie să fie reguli aplicate cazurilor particulare de către diferitele
organele de aplicare a dreptului, pentru ca dreptul să funcţioneze. Regulile nu pot ghida conduita, atât timp
cât devierile de la regulă nu sunt tratate, în realitate, ca atare, şi anume ca devieri de la regulă. Pentru a vedea
în ce măsură poate eşua dreptul pe acest teren, trebuie doar să analizăm sistemele juridice în care corupţia
este excesivă, iar mita reprezintă mijlocul standard de atingere a unui rezultat care presupune intervenţia
unui funcţionar public. Vom constata adesea că acele societăţi au elaborat legi anti‑corupţie. Nu dreptul din
cărţi este cel care măsoară succesul dreptului în procesul de ghidare a conduitei umane, ci aplicarea sa în
practică. Mecanismele de aplicare a dreptului sunt, aşadar, cruciale pentru stabilirea succesului sau a eşecului
dreptului în realizarea funcţiilor sale putative. Ceea ce trebuie acestor mecanisme de aplicare depinde, în mod
evident, de circumstanţele speciale ale vieţii noastre sociale şi de mediul politic în care trăim. Majoritatea
comentatorilor sunt de acord, de exemplu, că atât timp cât nu există un sistem judiciar independent şi relativ
puternic, există puţine garanţii că legile din cărţi sunt legile aplicate cazurilor particulare. Unii comentatori
ajung până la a sugera că acest aspect al preeminenţei dreptului reclamă o teorie evoluată a separaţiei
puterilor. Dacă în general aşa stau lucrurile este oarecum discutabil, însă nu trebuie să insistăm aici. Este
suficient să spunem că, cu siguranţă, judiciarul nu reprezintă singurul actor în acest joc; alte organe de aplicare
a dreptului au deopotrivă un rol crucial. Există nenumăraţi funcţionari, inclusiv în cadrul ramurii executive, a
căror sarcină este să stabilească cum este aplicat dreptul în practică, în diferite domenii.
În general vorbind, congruenţa dintre regulile juridice şi aplicarea lor ridică două tipuri de probleme. În
primul rând, există un set întreg de întrebări privind design‑ul instituţional potrivit pentru implementarea
acestui aspect al preeminenţei dreptului, câteva dintre ele fiind formulate mai sus: care este gradul adecvat
al separării puterilor pentru o anumită societate? De ce tip de organe administrative este nevoie şi care este
gradul scontat al independenţei lor? Cum ar trebui numiţi în funcţie judecătorii şi ce tip de autoritate ar
trebui să posede aceştia? Cât de facil ar trebui să fie accesul la un tribunal? Există nenumărate alte întrebări
similare. Însă, în afară de aceste probleme instituţionale, pe care nu le voi pune în discuţie aici, există o altă
întrebare cu privire la gradul scontat de congruenţă dintre drept şi aplicarea lui în cazuri speciale: ar trebui să
tindem neapărat spre o corespondenţă perfectă? Cu cât mai exactă această corespondenţă, cu atât mai bine?
Să explic această întrebare.
Kelsen susţinea în mod (dez)onorant că toate legile reprezintă, de fapt, simple fragmente de legi, care fac
parte dintr‑o listă lungă de condiţii adresate funcţionarilor şi care îi autorizează să impună anumite sancţiuni
atunci când sunt întrunite aceste condiţii.[53] Cu alte cuvinte, Kelsen credea că dreptul este destinat în ultimă
instanţă funcţionarilor, instruindu‑i despre modul şi condiţiile utilizării forţei. Legile care par să fie adresate
publicului general sunt doar parte a condiţiilor care constituie instrucţiuni pentru funcţionari despre cum
să impună coerciţia publică atunci când sunt întrunite condiţiile. Cu siguranţă, dreptul nu poate fi destinat
doar funcţionarilor, de vreme ce o parte majoră a funcţiei sale este să ghideze conduita subiectelor sale
putative.[54] Dar este la fel de clar că această parte a dreptului funcţionează de maniera în care o descrie
Kelsen, şi anume prin instruirea numeroşilor funcţionari: cum să aplice dreptul şi cum să impună coerciţia
oficială în diferite situaţii. Dar şi această versiune modestă a tezei lui Kelsen prezintă pericolul consolidării
unei concepţii greşite: este prea tentant să se creadă că partea dreptului care este adresată subiectelor sale
putative alcătuieşte în mod necesar un fragment din setul de instrucţiuni pentru funcţionari privind aplicarea
adecvată a acelor prevederi juridice. Totuşi, acest fapt induce în eroare, de vreme ce nu este necesar, din
punct de vedere conceptual, ca regulile adresate subiectelor putative ale dreptului să fie aceleaşi reguli care
formează partea din instrucţiuni pentru funcţionarii competenţi să aplice dreptul. Aşa cum a susţinut în mod
convingător Meir Dan‑Cohen,[55] aceste două seturi de reguli, şi anume regulile adresate publicului şi cele
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Vezi H. Kelsen, General Theory of Law and State, A. Wedberg (trad.) (Harvard, 1949), p. 45.

[54]

Vezi H.L.A. Hart, The Concept of Law, ed. a II‑a (Oxford, 1961, 1994), pp. 38‑42.

[55]

Harmful Thoughts, pp. 38‑40.
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adresate funcţionarilor, nu trebuie să fie aceleaşi. Este o problemă deschisă dacă ar fi trebuit să fie aceleaşi,
care trebuie să fie determinată pe baze normative.
Pentru a vedea acest fapt, Dan‑Cohen ne cere să ne imaginăm o lume împărţită în două camere separate:
într‑o cameră am avea publicul general, subiectele dreptului, ca să zicem aşa, iar în cealaltă cameră am avea
diferiţi funcţionari care trebuie să aplice dreptul în cazurile particulare. Acum să presupunem că legislativul
ar putea anunţa dreptul pentru fiecare din aceste camere în mod separat, şi să presupunem că acestea sunt
separate acustic, astfel încât anunţurile făcute într‑o cameră să nu poată fi auzite în cealaltă. Cu siguranţă,
va trebui să existe un nivel considerabil de congruenţă între aceste două seturi de reguli, dar oare nu este
clar că această congruenţă nu trebuie să fie una perfectă? Unele reguli anunţate publicului pot fi oarecum
diferite de cele care sunt promulgate pentru camera funcţionarilor. Probabil că o asemenea distonanţă nu va
fi dezirabilă, însă acest fapt trebuie stabilit pe baze normative.
Inutil să spun că lumea reală nu poate fi împărţită în două camere separate din punct de vedere
acustic. Însă este posibil un anumit nivel de separare acustică parţială, iar acesta există în practică. Însăşi
nevoia unei expertize juridice considerabile în diferite domenii ale dreptului atestă acest fapt. Ceea ce, de
exemplu, semnifică „premeditarea” pentru judecători şi pentru avocaţii penalişti este, probabil, destul de
diferit de ceea ce înseamnă pentru publicul general. Detaliile limbajului juridic şi complexitatea veritabilă
a dreptului permit un anumit nivel de separare acustică, şi nasc posibilitatea unei anumite distonanţe între
legile promulgate pentru publicul larg şi cele adresate funcţionarilor. Într‑adevăr, problema caracterului
dezirabil al unor asemenea posibile discrepanţe reprezintă o problemă normativă, care aparţine direct de
aspectul analizat al preeminenţei dreptului.
Dan‑Cohen susţine, şi cred că o face corect, că nu este întotdeauna regretabilă o anumită discrepanţă
dintre conţinutul regulilor adresate publicului şi cel al celor adresate funcţionarilor. Din contra, ea îi permite
dreptului, în special în domeniul penal, să acomodeze scopurile care vin în conflict. De exemplu, dreptul
poate instrui judecătorii şi alţi funcţionari să interpreteze diferite infracţiuni de o manieră foarte tehnică şi
mai curând restrictivă, asigurându‑se astfel că numai conduita care este sigur şi indubitabil greşită va face
obiectul pedepsei. Totuşi, în acelaşi timp, dreptul poate manifesta un efect inhibitor mai bun şi, probabil, în
general, rezultate sociale mai bune, dacă percepţia generală a publicului privitoare la aceste infracţiuni este
mai vastă.[56] Dincolo de toate, cetăţeanul bun care vrea să fie ghidat de drept ar dori să se afle de partea
sigură, evitând conduita situată la marginea ilegalităţii. Însă, din nou, în cazul în care se întâmplă ca cetăţeanul
să greşească şi se pomeneşte în faţa unui tribunal, judecătorul ar trebui, de asemenea, să evite riscurile şi
să‑l condamne pe acuzat doar dacă este sigur că conduita a fost, într‑adevăr, una greşită din punct de vedere
juridic. Aşadar, faptul că regulile sunt înţelese oarecum diferit de către public şi de către judecători le permite
ambelor categorii să se afle pe partea sigură.[57]
Însă acest lucru nu este chiar atât de simplu. Să analizăm mai întâi un caz din afara domeniului dreptului
penal: să presupunem că sunt aplicabile considerente similare şi în cazul dreptului contractelor. Să presupunem
că ar fi mai bine dacă oamenii ar crede că obligaţiile lor contractuale sunt oarecum mai stricte decât o pretind,
de fapt, teoriile tehnico‑juridice. Problema unei asemenea situaţii este, mai curând, una aparentă: cu cât mai
mare este discrepanţa dintre percepţiile generale şi detaliile juridice, cu atât mai mare va fi avantajul relativ
al părţilor care au acces la o mai bună expertiză juridică şi care sunt, cel mai adesea, părţile mai înstărite
sau jucătorii cu experienţă (care de obicei sunt justiţiabilii înstăriţi). Această situaţie ridică o îngrijorare
privind egalitatea. Lipsa sistematică a congruenţei dintre percepţiile generale privind dreptul şi aplicarea lui
de fapt în cazurile speciale acţionează în avantajul celor care îşi permit accesul la o expertiză juridică mai
bună. Concluzia este valabilă şi pentru dreptul penal, deşi probabil mai puţin deranjantă în cazurile în care
infracţiunea nu a fost premeditată. Aşadar, chiar dacă poate fi câştigat un anumit beneficiu social print‑o
anumită distonanţă dintre regulile adresate publicului general şi regulile adresate funcţionarilor care pun
[56]
Însă bineînţeles, nu în sensul opus: dacă percepţia publică privind infracţiunea este una mai limitată decât semnificaţia
oficială, oamenii vor considera că o acţiune este legală, în realitate ea nefiind aşa. Cu siguranţă, acest fapt va încălca preeminenţa
dreptului. Vezi Dan‑Cohen, Harmful Thoughts, p. 90, n. 106.
[57]

Vezi Dan‑Cohen, Harmful Thoughts, p. 56. Notaţi faptul că ideea unui proces cu juraţi vine în contra acestei observaţii,
însă că este temperată de indiciile juridice detaliate pe care judecătorii trebuie să le ofere juraţilor.
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dreptul în aplicare, aşa cum susţine Dan‑Cohen, acest beneficiu trebuie cântărit în raport cu costul, în termenii
inegalităţii dintre posibilele părţi la proces. Cu siguranţă, nu neg posibilitatea unui asemenea beneficiu, ci
doar întinderea lui. Concluzia probabilă este că argumentul lui Dan‑Cohen ar trebui limitat, aşa cum poate
că s‑a şi intenţionat să fie oricum, la exemple foarte speciale din domeniul dreptului penal.[58] Totuşi, ideea
mai generală rămâne validă: în principiu, faptul că regulile promulgate pentru subiectele dreptului şi regulile
acompaniatoare adresate funcţionarilor care aplică dreptul ar trebui să fie exact aceleaşi sau nu, rămâne o
problemă nerezolvată. Faptul că, în general, acestea ar trebui să fie identice nu este greu de contestat; însă
este posibil ca anumite excepţii să fie justificate.
III. Moralitatea internă a dreptului?
Lon Fuller a considerat că aceste exigenţe ale preeminenţei dreptului, pe care le‑am abordat în paginile de
mai sus, sunt centrale pentru teoria dreptului, susţinând că prezintă „moralitatea internă a dreptului”.[59] Fuller
a susţinut că aceste exigenţe pe care dreptul trebuie să le respecte pentru a funcţiona ca drept, indiferent de
conţinutul lui special, sunt valoroase în sine, prin faptul că reprezintă anumite virtuţi morale şi, prin urmare, îi
conferă dreptului, prin însăşi forma lui, valoare morală. H.L.A. Hart şi Joseph Raz au răspuns că aceste virtuţi
ale preeminenţei dreptului reprezintă doar valori funcţionale, nu şi morale.[60] Ca ascuţimea unui cuţit, care
îl face să fie unul bun, tot aşa şi virtuţile preeminenţei dreptului fac dreptul bun, însă în termenii funcţionării
sale ca mijloc de control social. Binele funcţional, susţin Hart şi Raz, nu trebuie confundat cu valoarea morală.
Sper că discuţia noastră detaliată despre virtuţile preeminenţei dreptului demonstrează că Hart şi Raz nu
au dreptate în critica lor la adresa lui Fuller. Am observat în mod detaliat că majoritatea virtuţilor preeminenţei
dreptului, deşi unele funcţionale în mod esenţial, sunt, de asemenea, virtuţi politico‑morale. În plus faţă de
faptul că exigenţele discutate sunt necesare pentru ca dreptul să funcţioneze ca mijloc de control social în
ghidarea conduitei umane, ele perfecţionează anumite însuşiri pe care avem motive să le preţuim, în afară de
calitatea lor funcţională. Dacă dreptul eşuează în respectarea acestor exigenţe, el nu va eşua doar în ghidarea
conduitei subiectelor sale putative, ci va eşua şi din punct de vedere moral.[61]
Totuşi, chiar dacă este adevărat că virtuţile preeminenţei dreptului sunt parţial morale în conţinutul lor,
Raz susţine că aceste valori nu dovedesc că există, în mod necesar, o anumită valoare morală în drept, ca
atare. Valorile preeminenţei dreptului sunt, în principal, „valori negative”, susţine Raz, pentru că condiţiile
preeminenţei dreptului sunt concepute doar pentru a „minimiza pericolul creat prin însuşi dreptul”.[62] Aşadar,
conchide Raz, „preeminenţa dreptului este o valoare negativă în două sensuri: conformitatea cu aceasta nu
aduce binele decât prin evitarea răului, iar răul evitat este un rău care putea fi provocat numai de însuşi
dreptul”.[63]
Să analizăm îndeaproape acest argument. Multe valori morale constau mai curând în evitarea răului, decât
în promovarea directă a binelui. Raz are dreptate atunci când susţine că nu fiecare exemplu de evitare a răului
justifică recunoştinţa morală acordată agentului; aşa cum o observă judicios, persoana care nu poate otrăvi
[58]

Dan‑Cohen este atent atunci când arată că cu cât mai mare este oportunitatea consultării juridice ex ante, cu atât mai
puţină separare acustică poate menţine dreptul; aşadar, acesta nu va fi în mod necesar în dezacord cu privire la argumentul
prezentat în text. El va putea susţine, în continuare, faptul că separarea acustică este benefică în principal în cazurile de drept
penal în care părţile relevante care nu au oportunitatea de a obţine sfaturi juridice ex ante.
[59]

Vezi Fuller, The Morality of Law.

[60]

Vezi H.L.A. Hart, Essays in Jurisprudence and Philosophy (Oxford,1983), pp. 349‑350, şi J. Raz, The Authority of Law,
p. 226. Raz califică acest fapt în măsura în care nu admite că în plus faţă de valorile funcţionale, preeminenţa dreptului consolidează
anumite însuşiri pozitive în mod indirect, la p. 225.
[61]

Adevărul este că poate o exista o excepţie de la aceasta: atunci când dreptul este profund corupt, ar putea fi mai bine
dacă acesta ar eşua, de asemenea, în capacitatea sa de a ghida conduita. Prin urmare, încălcările preeminenţei dreptului pot
să aducă, de fapt, mai mult bine, decât să prejudicieze. Însă este foarte dificil să generalizezi. Uneori, chiar într‑un sistem juridic
profund corupt faptul că dreptul încalcă, de asemenea, anumite virtuţi ale preeminenţei dreptului, să zicem, prin caracterul
secret sau prin aplicarea lui în mod aleatoriu, poate reprezenta o inechitate suplimentară deasupra şi dincolo de nedreptatea
substanţială a dreptului. Totul depinde de circumstanţele speciale.
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The Authority of Law, p. 224.

[63]

Ibid.
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o altă persoană din cauza ignoranţei sau a inabilităţii sale nu merită recunoştinţă pentru acest fapt. Actorii
morali merită recunoştinţă în mod normal pentru evitarea răului atunci când ar fi avut atât oportunitatea,
cât şi tentaţia de a‑l comite, iar ei i‑au rezistat. Însă nu ar trebui să încurcăm teoria acţiunii morale şi virtutea
etică cu problema a ceea ce este bine. Chiar dacă unii oameni nu pot comite, fizic vorbind, un omor, şi,
prin urmare, nu ar merita vreo recunoştinţă pentru aceasta, vom susţine încă faptul că este bine că este
evitat un rău posibil. Să presupunem, de exemplu, că descoperim o lume în care oamenii, altfel asemănători
nouă, nu se pot omorî reciproc. Aşadar, ei nu vor merita vreo recunoştinţă pentru evitarea omorului. Dar
vom putea susţine încă faptul că, în această privinţă, este o lume bună. Faptul că acele fiinţe nu se pot omorî
unele pe altele este unul pozitiv, în sine, chiar dacă nu reprezintă o realizare personală pentru care merită
recunoştinţă. În mod similar, faptul că un sistem juridic care funcţionează în mod adecvat nu poate sancţiona
anumite forme de forţă arbitrară sau violarea libertăţii şi a demnităţii umane, este pozitiv pur şi simplu, chiar
dacă este adevărat că dreptul nu merită recunoştinţa morală pentru aceasta.
Acum să analizăm cea de‑a doua latură a argumentului lui Raz: tipurile de rău pe care îl evită exigenţele
preeminenţei dreptului, susţine Raz, sunt cele care puteau fi create chiar de drept. Niciun rău nu este evitat
prin, să zicem, publicitatea dreptului sau prin aspectul său prospectiv, atât timp cât nu există, în primul rând,
un drept care ar putea încălca aceste exigenţe (într‑o anumită măsură). Cu alte cuvinte, virtuţile preeminenţei
dreptului doar temperează posibilele rele pe care dreptul le putea crea. Dacă nu există drept, atunci nu există
asemenea rele care trebuie să fie evitate. Analogia lui Raz cu răul minciunii este revelatoare: nu există un mod
în care te pot minţi, atât timp cât nu comunic cu tine. Doar pentru că îţi pot vorbi şi îţi pot spune o minciună
face ca onestitatea mea, în sensul limitat al evitării minciunii, să fie o virtute. Onestitatea, în acest sens limitat,
susţine Raz, „nu include binele comunicării dintre oameni, pentru că onestitatea nu este compatibilă cu un
refuz de a comunica”.[64] Dar ce ar fi dacă aş avea o obligaţie pozitivă de a‑ţi spune adevărul? Cu siguranţă,
medicul care evită să‑i spună pacientului său faptul că suferă de o boală gravă, tăcând pur şi simplu, îşi încalcă
obligaţia de a fi onest. În mod similar, soţul necredincios care şi‑a înşelat soţia nu dă dovadă de onestitate
păstrând tăcerea în această privinţă. Dacă există o aşteptare în acel context de a comunica adevărul, evitarea
comunicării acestuia poate echivala cu o minciună. Cu siguranţă că Raz nu va nega această idee generală. Dar
atunci trebuie să avem în vedere prima componentă a preeminenţei dreptului, şi anume ideea potrivit căreia
guvernele trebuie să conducă prin drept. Dacă avem motive serioase să aşteptăm o guvernare prin drept,
absenţa dreptului este greşită, tot aşa cum este mincinoasă absenţa comunicării în anumite circumstanţe.
Nu vreau să subminez observaţia de bază a lui Raz de aici. El are dreptate să insiste că, dacă există ceva care
face dreptul bun în mod esenţial, atunci acesta nu este faptul că exigenţele preeminenţei dreptului creează
de fapt, prin ele înseşi, anumite însuşiri pozitive. Trebuie să presupunem mai întâi că existenţa dreptului
reprezintă un aspect pozitiv. În mod similar, atât timp cât nu presupunem că instituţia căsătoriei monogame
este un lucru bun, atunci nu este nimic greşit în tăcerea soţului mincinos. În această privinţă, argumentul
lui Fuller despre moralitatea internă a dreptului este, într‑adevăr, incomplet. Dar el poate fi completat prin
adăugarea asumpţiei necesare pe care, de fapt, Raz nu a negat‑o niciodată: asumpţia necesară constă în
faptul că avem motive serioase ca, mai întâi de toate, dreptul să existe.
Ca un comentariu final, lăsaţi‑mă să clarific o idee: se presupune uneori că această dezbatere despre
moralitatea internă a dreptului reprezintă o dezbatere între pozitivismul juridic şi o versiune modernă a
dreptului natural.[65] Însă aceasta este o eroare. Pur şi simplu aici nu este în discuţie adevărul pozitivismului
juridic. Principala observaţie a pozitivismului juridic constă în faptul că condiţiile validităţii juridice sunt
determinate de faptele sociale. Acest fapt presupune două pretenţii separate care au fost catalogate Teza
socială şi Teza separării. Teza socială susţine că dreptul reprezintă, în profunzime, un fenomen social, şi
că condiţiile validităţii juridice constau în fapte sociale. Juriştii pozitivişti de la început au urmat opinia lui
[64]

The Authority of Law, p. 224.

[65]

Cu siguranţă, Fuller a dat cel puţin impresia că viziunile sale despre „moralitatea internă a dreptului” fac parte din
argumentul său antipozitivist. Totuşi, chiar şi literatura recentă privind preeminenţa dreptului pare să împărtăşească această
caracterizare a dezbaterii. Vezi, de exemplu, introducerea lui David Dyzenhaus la volumul pe care l‑a editat: Recrafting the Rule
of Law, pp. 1‑12. Vezi şi R. George, „Reason, Freedom, and the Rule of Law: Their Significance in the Natural Law Tradition”,
Am.J.Juris. 46, p. 249.
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Hobbes potrivit căreia dreptul este, în mod esenţial, un instrument al suveranităţii politice, şi afirmau că
sursa de bază a validităţii juridice ţine de faptele care constituie suveranitatea politică. Aceştia considerau
că dreptul reprezintă, în esenţă, comanda suveranului. Juriştii pozitivişti de mai târziu au modificat această
opinie, susţinând că convenţiile sociale şi nu faptele despre suveranitate constituie fundamente ale
dreptului. Majoritatea juriştilor pozitivişti contemporani împărtăşesc această opinie potrivit căreia există
reguli convenţionale de recunoaştere, şi anume convenţii sociale legate de anumite fapte sau evenimente
care reglementează modurile de creare, modificare şi anulare a standardelor juridice. Aceste fapte, cum ar
fi un act legislativ sau o hotărâre judecătorească, reprezintă izvoarele dreptului, identificate convenţional ca
atare în orice sistem juridic modern.
Dreptul natural tradiţional neagă această opinie, insistând că o normă putativă nu poate deveni validă din
punct de vedere juridic atâta timp cât nu atinge un anumit prag al moralităţii. Dreptul pozitiv trebuie să se
conformeze prin conţinutul său anumitor percepte de bază ale Dreptului natural, adică moralităţii universale,
pentru a deveni drept. Cu alte cuvinte, iusnaturaliştii susţin că conţinutul moral al normelor reprezintă, de
asemenea, o parte a condiţiilor validităţii juridice, şi nu doar originile lor sociale.[66]
Teza separării reprezintă o implicaţie negativă importantă a Tezei sociale, susţinând că există o separare
conceptuală între drept şi moralitate, adică între ceea ce este dreptul şi ceea ce ar trebui să fie dreptul. Totuşi,
teza separării a fost adesea exagerată, iar această exagerare reprezintă aici sursa confuziei. Fuller şi alţii au
susţinut că dreptul natural afirmă, iar pozitivismul juridic neagă că dreptul este, în mod necesar, bun din punct
de vedere moral sau că dreptul trebuie să aibă un minim conţinut moral. Dar Teza separării nu presupune
caracterul fals al asumpţiei potrivit căreia există în mod necesar ceva bun în drept. Pozitivismul juridic poate
accepta susţinerea potrivit căreia dreptul reprezintă, prin chiar natura sau funcţiile sale esenţiale în societate,
ceva bun care merită aprecierea noastră morală. Pozitivismul juridic nu este, de asemenea, forţat să nege
susţinerea plauzibilă potrivit căreia oriunde există dreptul, acesta trebuie să posede foarte multe prevederi
care coincid cu moralitatea. Există, probabil, o suprapunere considerabilă şi, poate, necesară între conţinutul
actual al dreptului şi al moralităţii. Din nou, înţeleasă în mod adecvat, Teza separării are legătură doar cu
condiţiile validităţii juridice. Ea susţine că condiţiile validităţii juridice nu depind de conţinutul moral al
normelor în discuţie. Ceea ce este dreptul nu poate depinde de ceea ce trebuie să fie acesta în circumstanţele
relevante. Însă acest fapt este suficient de compatibil cu opinia care consideră că dreptul este bun în mod
esenţial în sensul simplu, potrivit căruia avem motive serioase să avem drept şi să fim guvernaţi de acesta. Şi
este compatibil, de asemenea, cu opinia de bază a lui Fuller potrivit căreia, înţeleasă în mod adecvat,
preeminenţa dreptului promovează anumite aspecte pozitive pe care avem motive să le preţuim indiferent
de calitatea lor pur funcţională.
MULŢUMIRI
Le sunt recunoscător lui Scott Altman, Meir Dan‑Cohen, David Enoch, John Finnis, Chaim Gans, Elizabeth
Garrett şi Alon Harel, pentru comentariile nepreţuite privind versiunile iniţiale ale acestui articol.

[66]

Notaţi că iusnaturaliştii contemporani au sugerat interpretări diferite şi mai subtile ale teoriilor Dreptului natural. De
exemplu, John Finnis consideră Dreptul natural (în versiunea sa thomistă) nu ca o constrângere pentru validitatea juridică a
legilor pozitive, ci, în principal, ca o elucidare a unui ideal al dreptului în sensul lui deplin sau înalt, concentrându‑se pe căile
în care dreptul promovează, în mod necesar, binele comun. Vezi lucrarea sa Natural Law and Natural Rights. Totuşi, aşa cum
explic în text, nu este clar dacă o asemenea opinie despre conţinutul moral necesar al dreptului contravine teoriilor principale
ale pozitivismului juridic.
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Preeminenţa dreptului*
Ronald Dworkin

Există un paradox care stă la baza preeminenţei dreptului. Acest ideal reclamă certitudine şi condamnă
ambiguitatea în drept. Pe de altă parte, există o mare incertitudine şi o presupusă ambiguitate în chiar acest
ideal. Aderenţii fermi se află într‑un dezacord puternic în legătură cu ceea ce este în realitate preeminenţa
dreptului. Aceste dezacorduri sunt bine sintetizate în materialul Comisiei de la Veneţia. De asemenea, ele
sunt bine articulate în cartea lordului Bingham.[1] Reacţia naturală, odată confruntaţi cu acest paradox,
poate fi chiar scoaterea din uz a ideii de preeminenţă a dreptului, ca fiind neclară şi inutilă. Dacă vrem să
spunem că legile secrete sau că procesele secrete sunt incorecte, sau că prizonierii nu ar trebui torturaţi, sau
că parlamentele ar trebui să respecte constituţiile scrise, ar trebui s‑o facem efectiv aşa şi să renunţăm să ne
preocupăm de semnificaţia adevărată a preeminenţei dreptului.
Într‑adevăr, atunci când oamenii se află într‑un dezacord serios cu privire la o valoare politică, atunci
când nu cad de acord cu privire la ce înseamnă, cu exactitate, democraţia, sau libertatea, sau egalitatea –
observăm acest tip de reacţie: abandonul conceptului. Însă această reacţie constituie, aproape întotdeauna,
o eroare. Valorile politice reprezintă angajamente politice. Guvernele şi oamenii sunt de acord că există o
valoare importantă pe nume democraţie sau libertate sau preeminenţă a dreptului, deşi nu sunt de acord,
probabil că în profunzime, despre cum ar trebui identificată mai exact această valoare. Este foarte indicat să
se localizeze acest dezacord şi să fie combătut. Altfel, pierdem posibilitatea să susţinem că procesele secrete
şi supremaţia parlamentară sunt eronate, pentru că încalcă preeminenţa dreptului, iar apoi să susţinem că
cea mai bună explicaţie a cauzei pentru care o încalcă e faptul că supremaţia parlamentară este eronată şi ea.
Voi demonstra în această dimineaţă că dezacordurile privind caracterul preeminenţei dreptului reflectă
dezacorduri chiar mai profunde referitoare la un concept moral fundamental – conceptul de demnitate
personală – şi, prin urmare, referitoare la legitimitatea politică deopotrivă. Voi începe cu câteva comentarii
despre unele din dezacordurile importante. Însă mai întâi aş vrea să scot în evidenţă două idei despre acesta
care par să nu provoace controverse.
Prima constă în faptul că există multe lucruri lipsite de controverse despre semnificaţia preeminenţei
dreptului. În cartea sa influentă The Morality of Law,[2] Lon Fuller a oferit o listă a ceea ce interzice în mod
clar preeminenţa dreptului: nu doar legile secrete şi procesele secrete, ci şi legile care nu pot fi executate şi
simulacrele de procese, de exemplu. A doua constă în faptul că preeminenţa dreptului nu reprezintă o afacere
de tip totul‑sau‑nimic, astfel încât naţiunile care eşuează să‑şi onoreze obligaţiile într‑o anumită privinţă
trebuie considerate tiranii. Preeminenţa dreptului este aspiraţională şi, prin urmare, este o chestiune de
grad. Ţara mea, Statele Unite, eşuează să respecte preeminenţa dreptului atunci când încarcerează persoane
la Guantanamo fără să le fi acuzat sau să le fi judecat de ani de zile şi, de asemenea, în opinia mea, atunci când
nu a ratificat Tratatul de la Roma care acceptă jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale. Însă, în alte privinţe,
inclusiv a regulilor de procedură penală, Statele Unite se conformează îndeaproape cu ceea ce reclamă în
mod ideal preeminenţa dreptului şi ceea ce respectă multe state europene. Nu trebuie să ne întrebăm dacă
o naţiune acceptă sau respinge preeminenţa dreptului, ci când şi cât de mult a infirmat aceasta preeminenţa
dreptului.
* Keynote speech ţinut la Conferinţa „The Rule of Law as a practical concept”, organizată la Lancaster House, Londra, Regatul
Unit, pe 2 martie 2012, de către Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), în cooperare cu
Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom şi cu Bingham Centre for the Rule of Law, sub auspiciile Preşedinţiei
Regatului Unit a Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei. Traducere de Teodor Papuc, care îi mulţumeşte domnului Profesor
Valentin Constantin pentru sugestiile legate de redactare.
[1]
Tom Bingham, The Rule of Law, London, Allen Lane, Penguin Press, 2010 (nota traducătorului).
[2]

Lon L. Fuller, The Morality of Law, Yale University Press, 1969, 262 p. (nota traducătorului).
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1. Este preeminenţa dreptului formă sau substanţă?
Una dintre opinii este susţinută de către profesorul Joseph Raz: „Un sistem juridic nedemocratic, bazat pe
contestarea drepturilor omului, pe sărăcia extinsă, pe segregarea rasială, pe inegalităţile bazate pe criterii de
sex şi pe persecuţiile religioase se poate conforma, în principiu, cerinţelor preeminenţei dreptului mai bine
decât orice sistem juridic al democraţiilor vestice mai iluminate... Acesta va fi un sistem juridic incomensurabil
mai prost, însă va excela într‑o privinţă: în conformarea sa cu preeminenţa dreptului... Dreptul poate ... institui
sclavia fără să încalce preeminenţa dreptului”.[3]
Lordul Bingham contestă acest fapt cu fermitate. „Resping cu tărie [opinia lui Raz] în favoarea unei definiţii
‘restrânse’ şi includ în câmpul ei de aplicare protecţia drepturilor omului. În opinia mea, nu se poate considera
despre un stat care reprimă sau persecută cu sălbăticie părţi ale populaţiei sale că respectă preeminenţa
dreptului, chiar dacă transportarea minorităţii persecutate spre lagărul de concentrare sau expunerea forţată
a copilelor pe marginea prăpastiei face obiectul unor legi detaliate, adoptate în mod adecvat şi respectate cu
scrupulozitate”.[4]
Acum, bineînţeles, atât Raz, cât şi Bingham condamnă tirania pe care o descrie Raz. Dar dacă poziţia lui Raz
are sens, el trebuie să ştie că în anumite privinţe sau în anumite grade, tirania sa este mai bună, decât dacă
nu ar fi legiferat în mod transparent şi dacă nu şi‑ar fi pus în aplicare legile în mod fidel. Analiza preeminenţei
dreptului nu reprezintă un exerciţiu de comunicare într‑un limbaj obişnuit. Ar fi lipsit de sens dacă ar fi fost
aşa, pentru că vorbitorii obişnuiţi i‑ar oferi definiţii diferite. Trebuie să acceptăm, chiar dacă nu suntem de
acord cu conţinutul său, că preeminenţa dreptului constituie o valoare. Prin urmare, trebuie să o definim
astfel încât să relevăm ceea ce este bun în ea. Iată de ce nu sunt de acord Raz şi Bingham: Raz consideră că
există ceva mai bun, chiar dacă nu foarte mult, într‑o tiranie care îşi respectă regulile, iar Bingham consideră
că nu există nimic bun în simpla conformare la reguli adoptate în mod adecvat.
2. Este supremaţia parlamentului în acord cu preeminenţa dreptului? Sau pretinde legalitatea să fie
instituite limite cu privire la ceea ce poate adopta un parlament ales în mod democratic? Pretinde aceasta ca
nişte judecători să aibă competenţa anulării deciziilor parlamentare care sunt cel puţin extreme?
Acum nu vreau să întreb dacă parlamentul chiar are autoritatea juridică de a adopta orice doreşte într‑un
stat care nu impune limite explicite pentru competenţa sa. Există o dezbatere importantă în rândul juriştilor
universitari din Regatul Unit cu privire la realitatea în acest sens a supremaţiei Parlamentului britanic. Bingham
credea că Parlamentul posedă această autoritate, însă fostul său coleg, lordul Steyn, şi Jeffrey Jowell, între
mulţi alţii, sunt în dezacord. Ei consideră că Parlamentul nu are competenţa juridică să restrângă competenţa
tribunalelor de a proteja, de exemplu, suspecţii de comiterea de acte de terorism. Dezacordul ridică probleme
complexe cu privire la natura şi la fundamentul dreptului; voi descrie aceste probleme într‑un minut. Însă
vreau să mă concentrez acum la o problemă diferită. Oare preeminenţa dreptului cere ca judecătorii să aibă
competenţa de a declara neconstituţionale legile Parlamentului şi, prin urmare, să le declare nule?
Aparent, Bingham credea asta. Acesta credea că competenţa Parlamentului britanic era una nelimitată,
dar mai credea că acest fapt constituie aici un neajuns al preeminenţei dreptului. Putem înţelege cum se
putea ajunge la această concluzie. Preeminenţa dreptului cere ca nimeni să nu stea deasupra dreptului, iar
supremaţia parlamentului presupune că legislativele – în practică, guvernarea zilei – chiar stau deasupra
dreptului. Nimic nu le limitează voinţa. Marea Britanie s‑ar fi conformat mai bine cu preeminenţa dreptului,
considera Bingham, dacă judecătorii ar fi avut un drept de veto real.
Însă mulţi alţi jurişti universitari cred că este valabil exact contrariul, şi putem înţelege şi această
opinie. Aceştia consideră că situaţia din Statele Unite ale Americii şi din multe state membre ale Consiliului
Europei, în care judecătorilor li s‑a acordat autoritatea finală cu privire la stabilirea validităţii legilor, constituie
o încălcare directă a preeminenţei dreptului, pentru că îi aşază pe judecătorii nealeşi deasupra dreptului. Unii
dintre aceştia, inclusiv judecătorul Scalia de la Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii,[5] consideră
[3]

Joseph Raz, The Rule of Law and its Virtue, Law Quarterly Review, vol. 93, nr. 2, 1997, p. 208 (nota traducătorului).

[4]

Tom Bingham, The Rule of Law, London, Allen Lane, Penguin Press, 2010, p. 67 (nota traducătorului).

[5]

Antonin Scalia, fost judecător al Curţii Supreme a Statelor Unite din 1986 şi până la moartea sa, care a survenit în
2016. Acesta a făcut parte din falanga conservatoare a Curţii (nota traducătorului).
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deosebit de ofensator faptul că judecătorii de la un tribunal internaţional, cum este Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, trebuie să beneficieze de această competenţă. Aceşti critici consideră că semnificaţia
adevărată a preeminenţei dreptului, cel puţin în sistemele democratice, constă în faptul că poporul ca întreg
ar trebui să aibă ultimul cuvânt cu privire la ceea ce va fi dreptul şi că un parlament pe deplin lipsit de
constrângeri se apropie cel mai mult de acest ideal.
Prima lecţie care trebuie învăţată din această controversă constă în faptul că sloganurile familiare în care
este exprimată preeminenţa dreptului, deşi unele au rezonanţă în istorie, constituie nonsensuri, dacă sunt
acceptate literal. Nu există o guvernare a dreptului – există o guvernare a poporului – sau un stat în care nimeni
nu este mai presus de dreptÎntr‑un final, cineva trebuie să adopte şi să interpreteze normele de drept. Putem
avea în vedere doar faptul că puterea legislativă şi puterea judecătorească trebuie să fie aranjate într‑un mod
corect, iar controversa priveşte corectitudinea aranjamentului.
Cea de‑a doua lecţie care trebuie învăţată constă în faptul că această problemă are un caracter bipolar:
oamenii consideră că preeminenţa dreptului fie reclamă, fie interzice supremaţia unei majorităţi politice. Pare
să nu existe loc pentru o poziţie neutră. Acest fapt este şi el revelator, şi mă voi întoarce aici.
3. Cea de‑a treia problemă pe care o voi discuta este una familiară pentru teoria dreptului. Atunci când
judecătorii decid cazuri dificile sau noi, ei creează drept nou sau descoperă dreptul deja existent? Atunci când
judecătorul Cardozo[6] şi lordul Atkin[7] au decis că producătorul nu este scutit de răspundere faţă de terţi, ei
au inventat o regulă radical nouă şi au aplicat‑o retroactiv? Sau au eliminat, pur şi simplu, o eroare tradiţională
despre ceea ce este dreptul cu adevărat şi au descoperit, prin urmare, nu au inventat dreptul. Este o problemă
care îi separă pe pozitiviştii juridici de interpretiviştii juridici.
Tendinţa problemei preeminenţei dreptului este evidentă. Dacă judecătorii trebuie să creeze drept nou
în cazurile dificile, atunci cazurile dificile le impun judecătorilor să încalce preeminenţa dreptului. Atunci
judecătorii trebuie să creeze adesea drept, în ciuda lipsei răspunderii lor faţă de popor şi, mai rău, ei trebuie să
aplice dreptul nou pe care îl creează în mod retroactiv pentru părţile cazului, fapt care ofensează un principiu
cu adevărat cardinal pentru preeminenţa dreptului.
Dar dacă, pe de altă parte, judecătorii pot încerca în mod înţelept în cazurile dificile să decidă care este,
în realitate, dreptul, în ciuda faptului că dreptul pe care îl recunosc nu a mai fost recunoscut înainte, atunci
judecătorii nu încalcă preeminenţa dreptului, de vreme ce hotărârile lor sunt corecte. Din contra, ei ar
încălca preeminenţa dreptului prin nerecunoaşterea dreptului nerecunoscut, pentru că acest fapt ar priva
părţile de o hotărâre în conformitate cu dreptul. Din nou, trebuie observat că ne confruntăm cu o problemă
polarizată. Dintr‑un punct de vedere, preeminenţa dreptului este încălcată, chiar atunci când este necesar,
oricând judecătorii anunţă sau aplică o normă în mod neprevăzut. Din celălalt punct de vedere, preeminenţa
dreptului ar fi încălcată dacă nu s‑ar proceda aşa.
Cele două puncte de vedere opuse ale teoriei dreptului pe care le‑am menţionat, pozitivismul şi
interpretivismul, sunt în dezacord cu privire la preeminenţa dreptului, pentru că au concepţii foarte diferite
despre natura şi despre fundamentul dreptului. Pentru pozitivişti, ceea ce este dreptul într‑o anumită
problemă constituie doar un fapt istoric sau social. Dreptul este ceea ce au declarat legile sau hotărârile
judecătoreşti anterioare. Astfel, ipotetic vorbind, dacă legile sau hotărârile anterioare nu dictează o soluţie
într‑un caz nou, atunci nu există deloc drept cu privire la acea problemă, iar judecătorii trebuie să‑şi exercite,
în mod obligatoriu, discreţia pentru a crea drept nou şi pentru a‑l aplica în mod retroactiv. Ei nu au o altă
alegere, dacă vor să rezolve cumva cazul nou. Prin urmare, pentru pozitivişti, sistemele continentale de
drept, care cel puţin de principiu încearcă să limiteze judecătorii în interpretarea unui cod sistematic de legi,
[6]

MacPherson v. Buick Motor Co., 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050 (1916). Reclamantul din acest caz s‑a accidentat atunci când
maşina lui, care fusese fabricată de către reclamaţi, s‑a dezintegrat din cauza unei roţi proiectate în mod neglijent. Curtea a
constatat, prin opinia elaborată de către judecătorul Cardozo, că reclamaţii sunt răspunzători pentru prejudiciul provocat prin
produsele lor periculoase (nota traducătorului).
[7]

Donoghue v Stevenson [1932] UKHL 100. Reclamantul s‑a îmbolnăvit de gastroenterită după ce a băut dintr‑o sticlă opacă
cu bere de ghimbir, care conţinea rămăşiţele descompuse ale unui melc. Camera Lorzilor a constatat, prin opinia elaborată de
către lordul Atkin, că producătorul are obligaţia de a manifesta o grijă rezonabilă în privinţa calităţii produselor sale faţă de
consumator (nota traducătorului).
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încearcă cel puţin să respecte preeminenţa dreptului în această privinţă. Bingham, care a fost un pozitivist
juridic, considera evident faptul că judecătorii creează drept nou în cazurile dificile. Acesta credea absurdă
presupunerea potrivit căreia există un drept neştiut care aşteaptă ca judecătorii să‑l descopere. Prin urmare,
acesta considera că sistemele de common law în care judecătorii au o oarecare marjă discreţionară încalcă
preeminenţa dreptului şi considera, în consecinţă, că această marjă discreţionară ar trebui limitată.
Pe de altă parte, pentru interpretivişti, dreptul nu include doar normele adoptate sau anunţate anterior,
ci şi principiile care justifică cel mai bine acele reguli ca o chestiune de moralitate politică. Afirmarea corectă
a dreptului depinde, aşadar, de o hotărâre corectă în materie de moralitate politică. Atunci când pozitiviştii
reclamă existenţa unui gol în dreptul existent, există, de fapt, doar un spaţiu care aşteaptă să fie umplut prin
interpretarea normelor anunţate pentru a descoperi ce ar recomanda în cazul nou principiile care justifică
acele norme anunţate. Acest fapt ne sugerează ce reprezintă cu adevărat dreptul şi ce le cere preeminenţa
dreptului judecătorilor să facă.
Am identificat acum trei controverse profunde privind natura şi aplicarea practică a idealului preeminenţei
dreptului, adică, am putea spune, a idealului legalităţii. Cum trebuie să rezolvăm aceste dispute? Analiza
conceptuală a dreptului nu ne este de niciun ajutor. Nici studiile istorice sau comparative care cercetează cum
a fost definită preeminenţa dreptului în diferite documente. Trebuie să înţelegem aceste dezbateri privind
preeminenţa dreptului ca fiind dezbateri profunde din sfera teoriei politice şi chiar a filosofiei politice.
De secole, dezbaterea centrală din teoria politică a privit natura legitimităţii politice. Guvernele îşi exercită
coerciţia. Coerciţia nejustificată constituie o insultă la adresa demnităţii umane. Ce poate face compatibilă
coerciţia cu demnitatea? În era modernă, începând cu secolul al XVII‑lea, au fost susţinute mai multe
răspunsuri.
Contractul social? Se spune că, dacă poporul o consimte, nu există nicio insultă. Însă presupusul contract
social, chiar în forma sa cea mai sofisticată, este o ficţiune. Nu există niciun sens în care poporul a consimţit‑o,
de fapt.
Democraţia bazată pe voinţa majorităţii? Chiar în forma sa cea mai sofisticată, verdictul majorităţii nu
rezolvă problema. Întotdeauna există o minoritate, iar problema persistă: cum este compatibilă coerciţia cu
demnitatea lor?
Drepturile omului? Guvernele nu trebuie să întreprindă acţiuni prea nocive. Însă acest fapt nu oferă, în
sine, o soluţie completă. Guvernarea coercitivă poate respecta drepturile omului şi, totuşi, poate să‑i oblige
pe oameni împotriva voinţei lor.
Ofer următoarea sugestie: dezbaterile noastre despre preeminenţa dreptului reflectă două concepţii
diferite despre ceea ce reclamă mai mult, în afară de democraţie şi de drepturile omului, demnitatea
individuală.
Prima teză constă în faptul că, odată ce democraţia este instaurată şi drepturile omului sunt respectate,
demnitatea reclamă doar avertizarea corectă în legătură cu ingerinţele guvernamentale în treburile
oamenilor. Avertizarea corectă cere ca legea să fie clară şi publicată, pentru a putea fi respectată, şi să existe
instituţii ca tribunalele independente, cu proceduri bine puse la punct, pentru a se verifica dacă această
avertizare a fost ignorată, de fapt. Exact acestea sunt condiţiile cerute în ceea ce am punea numi concepţiile
tradiţionale ale preeminenţei dreptului: la Dicey,[8] de exemplu, şi în lucrarea lui Fuller, The Morality of Law.
Cea de‑a doua teză constă în faptul că demnitatea impune o altă cerinţă: ea pretinde ceea ce voi numi
integritatea egalitaristă. Aceasta presupune că toţi cei supuşi unui regim coercitiv sunt egali în faţa legii într‑un
sens profund. Principiile despre care se presupune că justifică felul în care sunt trataţi unii trebuie să se aplice
tuturor. Dreptul nu trebuie să fie doar public, ci şi coerent, în principiu; el trebuie să fie justificabil în totalitate,
în principiu. Această concepţie despre ceea ce reclamă demnitatea are un caracter mult mai substanţial decât
concepţia avertizării corecte. Ea pretinde ca, în măsura posibilului, dreptul aplicat unor oameni diferiţi să
reflecte integritatea; adică să evite contradicţia nu doar în detaliu, ci şi în principiu.
În mod clar, aceste două concepţii ale demnităţii în drept se suprapun în mod considerabil. Ambele
condamnă ceea ce am susţinut că este, în mod indiscutabil, inacceptabil: procesele secrete sau simulacrele de
[8]
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procese, de exemplu. Însă ele diferă în mod clar ca intensitate, iar diferenţa iese la suprafaţă în controversele
pe care le‑am menţionat cu privire la ce reclamă şi ce condamnă preeminenţa dreptului. Voi relua discuţia
despre controverse, din acest punct de vedere.
Este preeminenţa dreptului formă sau substanţă?
Prin prisma concepţiei avertizării corecte în legătură cu legalitatea, preeminenţa dreptului poate fi definită
ca fiind distinctă de orice alte virtuţi politice. Ea poate fi definită pur şi simplu formal, de vreme ce este
constrânsă să ofere un grad de respect în şi prin sine. Totuşi, prin prisma înţelegerii egalitariste, este imposibil
să descrii beneficiul legalităţii pur şi simplu în termeni formali. Cu certitudine, să avertizezi oamenii că îi
aşteaptă o teroare ineluctabilă nu contribuie cu nimic la egalitatea substanţială în faţa legii, ca în povestea lui
Raz.
Concepţia avertizării corecte nu cere, prin urmare, integrarea legalităţii în celelalte virtuţi politice. Cei
trei piloni ai Consiliului Europei sunt independenţi unul faţă de altul. Însă, în baza modelului egalitarist al
integrităţii, integritatea este necesară în mod evident, pentru că egalitatea cere, deopotrivă, participarea
egală la elaborarea dreptului şi respectarea varietăţii drepturilor politice. Bingham a subliniat acest fapt în
pasajul pe care l‑am citat mai devreme.
Cere preeminenţa dreptului controlul constituţional judiciar, adică controlul efectuat de către judecători
care posedă un drept de veto?
Avertizarea corectă adoptă primul punct de vedere pe care l‑am scos în evidenţă: ea neagă legitimitatea
unui veto judiciar. Un sistem în care ultimul cuvânt, care nu poate fi pus la îndoială, îi aparţine parlamentului
poate oferi o avertizare cu mult mai clară decât una în care deciziile parlamentului fac obiectul controlului
judecătorilor, iar acest fapt este adevărat în special atunci când judecătorii supun legislaţia unui test prin
prisma unor idealuri morale ca procesul echitabil, protecţia egală, viaţa privată, libertatea de exprimare şi
altor abstracţiuni familiare conţinute de actele constituţionale.
Însă integritatea egalitaristă adoptă punctul de vedere opus. Dacă controlul judiciar sporeşte posibi
litatea ca dreptul să manifeste o grijă şi un respect egale pentru toţi cetăţenii, atunci asta este ceea ce
cere preeminenţa dreptului, în baza acestei concepţii. Concepţia egalitară nu condamnă testele moraliste
abstracte. Dacă controlul judiciar funcţionează bine, abstracţia îşi îmbunătăţeşte flexibilitatea şi realizarea. Un
exemplu frapant îl constituie deciziile Curţii Supreme a Statelor Unite ale Americii în favoarea integrării rasiale
şi împotriva incriminării sau penalizării homosexualităţii.
Pozitivism sau interpretivism?
Concepţia avertizării corecte în legătură cu legalitatea trebuie să considere hotărârile judecătoreşti noi
sau interpretările codurilor sau interpretările de drept constituţional ca fiind legislaţie judiciară. Dezvoltarea
common law‑ului sau interpretarea de drept constituţional este, cel puţin din punctul de vedere al caracterului
neprevăzut, retroactivă şi adesea imposibil de anticipat. Cine ar fi ştiut că Atkin sau Cardozo ar fi anulat, în
schimb, vechea normă care cere existenţa unui contract pentru acordarea de daune‑interese? Judecătorii
trebuie să beneficieze de o marjă discreţionară, chiar dacă presupune un sistem codificat, pentru că codurile
nu pot anticipa totul. Dar potrivit concepţiei avertizării corecte, trebuie să acceptăm că judecătorii creează
drept atunci când îşi exercită această marjă discreţionară şi că în acest mod şi în această măsură prejudiciază
preeminenţa dreptului.
Însă, din perspectiva egalitaristă, presupusele decizii noi sunt justificate dacă corectează normele sau
diferenţierile arbitrare care nu pot fi justificate de principiu. Nu există nicio diferenţă de principiu între cei
care suferă din cauza neglijenţei producătorului şi care se întâmplă să fie părţi ale unei relaţii contractuale cu
producătorul şi cei care sunt prejudiciaţi apoi, în cadrul distribuţiei comerciale. Integritatea este îmbunătăţită,
permiţându‑le judecătorilor să reinterpreteze precedentul din common law în acest mod.
Conceptul de drept
Iar acum, doar câteva cuvinte despre cum influenţează toate acestea controversa filosofică perenă despre
natura dreptului. Pozitivismul trasează o linie exactă între drept şi moralitate; interpretivismul estompează
această linie, considerând că dreptul trebuie interpretat în lumina principiilor generale necesare pentru
justificarea normelor explicite. Problema tipului de argument, a întregului argument existent între acestea
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în realitate, constituie o problemă importantă şi neglijată. Nu are niciun sens, ca argument semantic sau
conceptual. În esenţă, este un argument politic.
Pozitivismul îşi are originea în concepţia avertizării corecte asupra legalităţii. El consideră că
elementul‑cheie în contribuţia dreptului la legitimitate constă în avertizarea pe care o oferă înainte de
aplicarea coerciţiei. Interpretivismul face cealaltă alegere: el se axează pe contribuţia dreptului la integritatea
politică şi la statutul moral egal al cetăţenilor. Astfel, manualele înţeleg ordinea argumentului în mod
eronat. Se spune adesea că trebuie să înţelegem întâi natura dreptului, înainte de a putea analiza semnificaţia
preeminenţei dreptului. Acest fapt poate părea firesc. Însă eu sugerez opusul: opinia noastră despre natura
dreptului depinde de problema politică mai evidentă a ceea ce ar trebui să considerăm că este preeminenţa
dreptului. Preeminenţa dreptului constituie o problemă fundamentală; conceptul de drept în viziunea voastră
depinde de ce răspuns oferiţi la această problemă mai fundamentală.
Nu pot face un secret din preferinţa mea. În rând cu Bingham, nu văd niciun sens pentru avertizarea corectă
ca principiu moral independent. Consider că demnitatea şi, prin urmare, legitimitatea trebuie să depindă în
final nu doar de procesele formale ale legiferării, ci şi de integritatea principială a ceea ce produc aceste
procese.
Avertizarea corectă este crucială în anumite ocazii: în dreptul penal, de exemplu. Însă integritatea
este valoarea cu cel mai pregnant caracter fundamental şi, prin urmare, ar trebui să acordăm prioritate
constituţionalismului faţă de supremaţia parlamentară, metodelor de interpretare faţă de literalism şi unei
concepţii substanţiale a preeminenţei dreptului care contează ca panoplie deplină a drepturilor omului
esenţială pentru realizarea deplină a preeminenţei dreptului.
Nu am oferit niciun argument pentru această concepţie, cel puţin aici, în această dimineaţă. Susţin acum
doar un mod particular de înţelegere a paradoxului preeminenţei dreptului, a dezacordurilor mari despre ce
înseamnă cu adevărat legalitatea, care sunt expuse în raportul Comisiei de la Veneţia şi în excelenta carte a lui
Bingham. Ideea de bază este că acestea au sens doar ca dezacorduri politice, adică morale. Mai mult, ele sunt
dezacorduri foarte profunde, pentru că ating caracterul demnităţii umane şi legitimitatea coerciţiei politice.
Vă mulţumesc!
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Injustiţia legală şi dreptul supralegal*
Gustav Radbruch

I.
Naţional‑socialismul şi‑a putut supune adepţii, soldaţi şi jurişti deopotrivă, folosindu‑se de două maxime –
„Ordinul este ordin” şi „legea este lege”. Primul principiu a avut întotdeauna o aplicare limitată; soldaţii nu
aveau obligaţia de a se supune unor ordine care urmăreau scopuri criminale (Codul penal militar din 1940,
§ 47). De cealaltă parte, principiul potrivit căruia „legea este lege” nu a cunoscut nicio limită de acest fel. Acesta
reflecta gândirea juridică pozitivistă care a dominat decenii, aproape de necontestat, juriştii germani. Noţiunea
de „injustiţie legală” era, aşadar, o contradicţie în termeni, ca şi, de altfel, noţiunea de „drept supralegal”. În
prezent, practica judiciară se confruntă în continuu cu ambele probleme. Recent, de exemplu, în Süddeutsche
Juristen‑Zeitung a fost publicată şi comentată o hotărâre a Tribunalului cantonal Wiesbaden pronunţată
pe 13 noiembrie 1945, potrivit căreia „legile care declarau naţionalizarea proprietăţilor evreilor veneau în
contradicţie cu dreptul natural, fiind nule şi neavenite încă din momentul promulgării lor”.[1]

II.
Aceeaşi problemă a fost pusă în materia dreptului penal, în special în contextul dezbaterilor şi al hotărârilor
din zona de ocupaţie rusă.
1. Un funcţionar al departamentului justiţiei pe nume Puttfarken fusese judecat şi condamnat la pedeapsa
muncii silnice pe viaţă în Nordhausen, de către Curtea cu Juraţi thuringiană din Nordhausen, pentru că ar fi
contribuit, prin denunţul său, la condamnarea şi executarea unui comerciant pe nume Göttig. Puttfarken l‑a
denunţat pe Göttig pentru că acesta din urmă scrisese pe zidul unui WC public că „Hitler este un asasin în masă
responsabil de război”. Condamnarea nu s‑a datorat doar acestei inscripţii, ci şi faptului că Göttig ascultase
transmisiunile posturilor de radio străine. Pledoaria Procurorului general al Thuringiei, dr. Kuschnitzki, din
cadrul procesului lui Puttfarken, a fost reprodusă în presă (Thüringer Volk, Sonneberg, 10 mai 1946). Procurorul
general a examinat caracterul ilegal al actului lui Puttfarken. „Afirmaţia inculpatului potrivit căreia credinţa în
naţional‑socialism îl făcuse să‑l denunţe pe Göttig este irelevantă din punct de vedere juridic. Indiferent de
convingerile politice ale persoanei, nu există o obligaţie juridică de a denunţa o persoană. Chiar şi sub regimul
lui Hitler nu exista o asemenea obligaţie juridică. Criteriul decisiv constă în a afla dacă inculpatul a acţionat
în interesul administrării justiţiei, o întrebare care presupune capacitatea sistemului judiciar de a administra
justiţia. Legalitatea, lupta pentru dreptate şi securitatea juridică constituie exigenţe ale administrării
justiţiei. Sistemul judiciar penal politizat al regimului lui Hitler nu îndeplineşte niciuna din cele trei premise.”
„Cine a denunţat o altă persoană de‑a lungul acelor ani trebuia să ştie – şi de fapt ştia – că îl preda pe
acuzat unei puteri arbitrare, şi că nu îl încredinţa unei proceduri judiciare caracterizate prin existenţa unor
garanţii juridice pentru aflarea adevărului şi prin pronunţarea unei hotărâri imparţiale.”
„Din acest motiv subscriu pe deplin opiniei profesorului dr. Lange, decanul Facultăţii de Drept a Univestităţii
din Jena. Atât de clară era starea lucrurilor din cel de‑al Treilea Reich, încât se putea spune cu certitudine că
orice persoană trasă la răspundere în cel de‑al treilea an de război pentru că a scris că „Hitler este un asasin
în masă responsabil de război” nu ar fi scăpat cu zile întregi. Bineînţeles că cineva ca Puttfarken nu putea
* Articol publicat în Süddeutsche Juristen‑Zeitung, anul I, nr. 5, august 1946, pp. 105‑108 (traducere de Teodor Papuc).
[1]
Heinz Kleine, în Süddeutsche Juristen‑Zeitung 1 (1946) 36.
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cunoaşte cu certitudine modul în care ar perverti judecătorii dreptul; însă el putea fi sigur că aşa avea să se
întâmple.”
„Nici din secţiunea 139 a Codului Penal nu decurgea obligaţia juridică a denunţării. Este adevărat că, potrivit
acestei prevederi, persoana care obţine informaţii veridice privind existenţa unui plan de comitere a unei
înalte trădări şi care omite să sesizeze în timp util autorităţile despre acesta este pasibilă de o pedeapsă. Este
adevărat, de asemenea, faptul că Göttig fusese condamnat la moarte de Tribunalul regional superior din Kassel
pentru pregătirea unui act de înaltă trădare. Totuşi, din punct de vedere juridic, nu existase, cu certitudine,
o asemenea pregătire a unui act de înaltă trădare. La urma urmei, afirmaţia curajoasă a lui Göttig potrivit
căreia „Hitler este un asasin în masă responsabil de război” era un adevăr pur. Cine ar fi declarat sau ar fi
răspândit acest adevăr nu ar fi periclitat nici Reich‑ul, nici securitatea sa, ci ar fi urmărit doar să‑l salveze de
cel care îl distrugea – cu alte cuvinte, opusul înaltei trădări. Rezervele juridice formale nu trebuie să ascundă
acest fapt evident. Mai mult, este cel puţin discutabil dacă aşa‑numitul Führer şi Cancelar al Reich‑ului
trebuia considerat, în general, şef legitim al statului, şi, prin urmare, este discutabil dacă acesta era protejat
de prevederile care incriminau înalta trădare. În orice eventualitate, acuzatul nu prevăzuse deloc implicaţiile
juridice ale denunţului său şi, dată fiind înţelegerea sa limitată, nici nu putea să o facă. Puttfarken însuşi nu a
declarat vreodată că l‑a denunţat pe Göttig pentru că ar fi considerat inscripţia sa un act de înaltă trădare şi
că s‑a simţit obligat să‑l raporteze autorităţilor din acest motiv.”
Procurorul general a trecut apoi la problema vinovăţiei lui Puttfarken.
„Puttfarken admite, în esenţă, că urmărea să‑l trimită pe Göttig la eşafod, iar o serie de martori au
confirmat intenţia sa. Acest fapt întruneşte condiţiile omorului cu premeditare, potrivit secţiunii 211 din
Codul penal. Faptul că un tribunal din cel de‑al Treilea Reich l‑a condamnat pe Göttig la moarte nu contrazice
afirmaţia potrivit căreia Puttfarken este autor al infracţiunii. El este autorul intelectual. Bineînţeles, noţiunea
de autor intelectual al unei infracţiuni, aşa cum a fost dezvoltată aceasta în jurisprudenţa Curţii Supreme a
Reich‑ului, cuprinde, în general, diferite elemente constitutive ale acesteia, mai ales pe cele care constau în
faptul că autorul intelectual se foloseşte de un instrument uman fără consimţământul său sau când acesta
nu este răspunzător în faţa legii. Nimeni nu şi‑a imaginat vreodată că vreun tribunal german ar putea deveni
instrumentul unui criminal. Totuşi, ne confruntăm în prezent cu un asemenea caz. Cazul lui Puttfarken nu
va fi singurul. Faptul că tribunalul a acţionat, din punct de vedere formal, în conformitate cu legea atunci
când a pronunţat hotărârea sa injustă nu neagă comiterea infracţiunii de către Puttfarken în calitate de autor
intelectual. Orice rezervă în acest sens este înlăturată de articolul II al Legii interpretative thuringiene din 8
februarie 1946. Pentru a risipi îndoielile, articolul II oferă următoarea interpretare a secţiunii 47, paragraful
1 din Codul penal: „Cel vinovat de comiterea unei fapte penale, de unul singur sau prin intermediul altei
persoane, trebuie pedepsit ca autor, chiar dacă acea persoană a acţionat în conformitate cu legea.” Ea nu
introduce un drept substanţial nou dotat cu forţă retroactivă; ea reprezintă, pur şi simplu, o interpretare
autentică a legii penale în vigoare din 1871.”[2]
„După o ponderare atentă a argumentelor pro şi contra, sunt însumi de părerea că nu poate exista niciun
dubiu privind existenţa unui omor comis de un autor intelectual în acest caz. Să presupunem însă că – şi
trebuie să avem în vedere această posibilitate – tribunalul ar fi ajuns la o concluzie diferită. În ce ar consta
atunci problema? Dacă este respinsă ipoteza potrivit căreia suntem în prezenţa unui caz de omor comis de
către un autor intelectual, cu greu s‑ar nega concluzia potrivit căreia judecătorii care l‑au condamnat pe
Göttig la moarte, contrar legii şi normelor legale, ar trebui consideraţi ei înşişi ucigaşi. Acuzatul ar fi atunci
complice la comiterea omorului, putând fi pedepsit ca atare. De asemenea, în cazul în care această opinie ar
ridica obiecţii serioase – şi nu le ignor deloc –, ar mai rămâne Legea nr. 10 din 30 ianuarie 1946 a Consiliului
de Control al Aliaţilor. Potrivit articolului 2, paragraful 1(c) din această Lege,[3] acuzatul va fi considerat vinovat
[2]

În versiunea thuringiană a Codului penal (Weimar: Landesverlag Thüringen, 1946, p. 13), profesorul Richard Lange menţionează
că „au existat adesea dubii cu privire la noţiunea de autor intelectual, în cazurile în care autorul a făcut abuz de sistemul judiciar
pentru a‑şi realiza scopurile criminale (deturnarea procedurii, denunţul politic). Prin urmare, articolul II al Legii interpretative
din 8 februarie 1946 precizează faptul că autorul intelectual al unei infracţiuni se pedepseşte chiar dacă instrumentul de care
s‑a servit a acţionat el însuşi în conformitate cu legea sau cu obligaţiile sale de serviciu”.
[3]

Legea nr. 10 a Consiliului de Control al Aliaţilor, articolul 2, paragraful 1(c): „Crime împotriva umanităţii. Atrocităţi şi
infracţiuni, incluzând, fără a se limita la acestea, omorul, exterminarea, luarea în sclavie, deportarea, încarcerarea, tortura, violul
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de comiterea unei crime împotriva umanităţii. În contextul acestei legi, nu mai contează dacă a existat sau
nu o încălcare a legii naţionale aplicabile în ţara în care a fost comisă infracţiunea. Sunt pedepsite actele
inumane şi persecuţiile pe criterii politice, rasiale sau din motive religioase. Potrivit articolului 2, paragraful 3
al Legii,[4] persoana găsită vinovată trebuie condamnată la pedeapsa pe care tribunalul o consideră justă. Chiar
la pedeapsa capitală.”[5]
„Trebuie să mai spun că, jurist fiind, sunt obişnuit să mă limitez la o apreciere pur juridică. Însă întotdeauna
este bine să priveşti lucrurile din afara situaţiei şi în lumina bunului‑simţ. Tehnica juridică nu reprezintă decât
instrumentul pe care juristul conştient de responsabilitatea sa îl foloseşte pentru a ajunge la o hotărâre
fundamentată din punct de vedere juridic.”
Curtea cu juraţi thuringiană l‑a condamnat pe Göttig nu ca pe un autor intelectual al infracţiunii, ci în
calitate de complice la comiterea omorului. În consecinţă, cei care trebuiau consideraţi vinovaţi de săvârşirea
omorului erau judecătorii care l‑au condamnat pe Göttig la moarte, contrar dreptului şi legilor.[6]
2. În prezent, se poate citi în presă (Tägliche Rundschau, 14 martie 1946) că Procurorul general al Saxoniei,
dr. J.U. Schroeder, a vrut să valorifice, prin intermediul dreptului penal, „răspunderea penală a judecătorilor
pentru pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti inumane”, chiar dacă aceste hotărâri se bazau pe legile
naţional‑socialiste:
„Legislaţia Partidului‑stat naţional‑socialist, în baza căreia au fost pronunţate sentinţe de condamnare la
moarte ca cea menţionată anterior, este lipsită de orice validitate juridică.”
„Legislaţia naţional‑socialistă se bazează pe aşa‑numita „Lege privind acordarea competenţelor depline”,
care a fost adoptată fără a fi întrunită majoritatea necesară de două treimi, cerută de constituţie. Hitler a
împiedicat cu forţa participarea reprezentanţilor comunişti la şedinţa Reichstag‑ului prin arestarea lor,
încălcându‑le imunitatea de care beneficiau. Restul parlamentarilor, în special cei de centru, au fost ameninţaţi
cu intervenţia iminentă a trupelor speciale naziste (S.A.), fiindu‑le impus votul pentru competenţele legate
de starea de urgenţă.”[7]
„Un judecător nu se poate baza niciodată pe o lege care nu doar că este injustă, ci şi criminală, aplicând‑o
în hotărârile sale. Invocăm drepturile omului, care se situează deasupra oricăror norme scrise, facem apel la
dreptul inalienabil, imemorial, care neagă validitatea ordinelor criminale ale tiranilor inumani.”
sau alte acte inumane comise împotriva populaţiei civile, sau persecuţiile pe criterii politice, rasiale sau din motive religioase,
prin încălcarea sau nu a legilor interne din statul în care au fost adoptate”.
[4]

Ibid, articolul 2, paragraful 3: „Persoana găsită vinovată pentru oricare dintre infracţiunile menţionate [în articolul 2,
paragraful 1] poate fi pedepsită după condamnare aşa cum va fi hotărât de către tribunal că este corect. O asemenea pedeapsă
poate consta în una sau mai multe dintre următoarele:
(a) Moartea.
(b) Detenţia pe viaţă sau închisoarea pentru un anumit număr de ani, cu sau fără muncă silnică.
(c) Amenda şi închisoarea cu sau fără muncă silnică, în locul acesteia.
(d) Confiscarea proprietăţii.
(e) Restituirea proprietăţii dobândite pe nedrept.
(f) Privarea de unele sau de toate drepturile civile.
Fiecare proprietate a cărei confiscare este declarată sau a cărei restituire este dispusă de către tribunal va fi încredinţată
Consiliului de Control pentru Germania, care va decide cu privire la transferul ei.”
[5]

Răspunderea penală prevăzută de Legea nr. 10 a Consiliului de Control al Aliaţilor nu este analizată în cele ce urmează,
pentru că instanţele germane nu au competenţă primară în acest caz. A se vedea articolul 3, paragraful 1(d). „Fiecare autoritate
de ocupaţie din zona sa de ocupaţie are dreptul să dispună arestarea şi acuzarea persoanelor, fără a le preda unei alte autorităţi
prevăzute aici, sau punerea lor în libertate, pentru a fi aduse în faţa instanţei corespunzătoare. Această instanţă poate fi un
tribunal german, în cazul crimelor săvârşite de către persoane cu cetăţenie sau de naţionalitate germană împotriva unor persoane
cu cetăţenie sau de naţionalitate germană ori împotriva unor apatrizi, dacă este autorizat de către autorităţile de ocupaţie.”
[6]

Un alt proces care implica un denunţ a avut loc înainte de întrunirea comisiei de denazificare de la Munich, împotriva
celor care au denunţat grupul Scholl. Denazificarea este îndreptată împotriva convingerilor politice şi morale inferioare, nefiind
necesară examinarea legalităţii, a legitimităţii sau a vinovăţiei punerii în practică a acestor convingeri. Transpare, aşadar, delimitarea
dintre denazificare şi justiţia represivă, şi mai rezultă şi suprapunerea celor două. Cf. articolul 22 din Befreiungsgesetz [Legea
pentru eliberarea de naţional‑socialism şi militarism din 1946].
[7]

Ar trebui discutată aici şi măsura în care ordinele născute ca urmare a unei revoluţii, „forţa normativă a faptelor”, devin
drept valid. Şi colegul meu, Walter Jellinek, a subliniat cu amabilitate că ar fi inexact să se sugereze faptul că majoritatea de
două treimi ar fi fost asigurată şi prin eliminarea comuniştilor.
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„În lumina acestor considerente, cred că judecătorii care au pronunţat hotărâri incompatibile cu preceptele
umanităţii şi care au pronunţat sentinţe de condamnare la moarte pentru lucruri neînsemnate trebuie puşi
sub acuzare.[8]”
3. Potrivit unui comunicat din Halle, asistenţii călăului, Kleine şi Rose, au fost condamnaţi la moarte pentru
participarea activă la numeroase execuţii ilicite. Din aprilie 1944 şi până în martie 1945, Kleine a participat
la 931 de execuţii, pentru care a fost plătit cu 26,433 de mărci ale Reich‑ului. Condamnarea lui Kleine şi a lui
Rose s‑a bazat pe Legea nr. 10 a Consiliului de Control al Aliaţilor (Crime împotriva umanităţii). „Ambii acuzaţi
şi‑au practicat înfiorătoarea îndeletnicire de bunăvoie, de vreme ce asistenţii călăului erau liberi să renunţe
oricând la activitatea lor, din motive de sănătate sau de altă natură.” (Liberaldemokratische Zeitung, Halle, 12
iunie 1946).
4. Trebuie să notăm şi următorul caz dezbătut în Saxonia (într‑un articol din 9 mai 1946, semnat de
Procurorul general, dr. J.U. Schroeder): în 1943, un soldat din Saxonia trimis pe frontul de Est, însărcinat
cu paza prizonierilor de război, a dezertat de la postul său, „dezgustat de tratamentele inumane aplicate
prizonierilor. Probabil că obosise, de asemenea, să‑şi exercite serviciul în armata lui Hitler”. În timpul dezertării,
nu a rezistat tentaţiei de a se opri la apartamentul soţiei sale, unde a fost găsit de către un sergent. A reuşit,
discret, să scoată revolverul de serviciu încărcat al sergentului şi să‑l împuşte în spate, doborându‑l. În 1945,
dezertorul s‑a întors în Saxonia, din Elveţia. A fost arestat, iar procuratura a pregătit punerea sa sub acuzare,
pentru omorârea unui funcţionar. Totuşi, Procurorul general a dispus încetarea acţiunii penale şi a ordonat
eliberarea sa, făcând trimitere la secţiunea 54 din Codul penal. Acesta a motivat că starea de necesitate nu
a fost una provocată, având în vedere că „ceea ce sistemul judecătoresc numea atunci drept nu mai este
în vigoare astăzi. Dezertarea din armata lui Hitler şi a lui Keitel nu mai constituie, prin prisma concepţiei
noastre juridice, un delict care îl dezonorează pe dezertor şi care îi justifică pedeapsa; o asemenea faptă nu‑i
antrenează răspunderea.”
Invocând caracterul injust al legilor şi dreptul supralegal ca puncte de referinţă, lupta împotriva
pozitivismului se face remarcată pretutindeni.

III.
Pozitivismul, cu principiul său potrivit căruia „legea este lege”, a lăsat, în realitate, profesia juridică din
Germania fără apărare în faţa legilor arbitrare şi cu un conţinut criminal. Mai mult, pozitivismul nu este în
măsură să fundamenteze prin mijloace proprii validitatea legilor. Acesta pretinde că a dovedit validitatea unei
legi prin simplul fapt că legea are forţa de a se impune. Totuşi, forţa poate servi, într‑adevăr, ca bază pentru
„necesitatea” constrângerii, însă ea nu poate servi niciodată ca bază pentru „ceea ce trebuie”, în cazul unei
obligaţii, sau pentru asigurarea validităţii normative. Obligaţia şi validitatea normativă nu trebuie să se bazeze
pe o valoare inerentă legii. Pentru a elimina orice dubiu, valoarea însoţeşte orice lege a dreptului pozitiv,
fără să existe vreo referire la conţinutul ei: oricând va fi mai bine să ai o lege decât niciuna, de vreme ce
aceasta asigură un minim de securitate juridică. Dar securitatea juridică nu reprezintă singura valoare pe
care trebuie s‑o realizeze dreptul, şi nici valoarea ei decisivă. Pe lângă securitatea juridică, mai există două
alte valori: utilitatea şi dreptatea. Într‑o ierarhie a acestor valori, am aşeza pe ultimul loc utilitatea dreptului
pentru realizarea binelui comun. În niciun caz nu este drept orice sau tot ceea ce „le serveşte oamenilor”. Mai
degrabă, ceea ce le serveşte oamenilor este, la urma urmei, doar ceea ce este drept, adică ceea ce asigură
securitate juridică şi urmăreşte dreptatea. Securitatea juridică, element pe care îl posedă orice lege prin
caracterul ei de drept pozitiv, ocupă o surprinzătoare poziţie de mijloc între celelalte două valori, utilitatea
şi dreptatea, pentru că nu este necesară doar pentru binele comun, ci şi pentru dreptate. Securitatea
dreptului, faptul că acesta nu este interpretat şi aplicat într‑un fel acum şi aici, şi într‑un alt fel mâine şi în altă
parte, reprezintă o exigenţă a dreptăţii. Acolo unde apare un conflict între securitatea juridică şi dreptate,
[8]

Tägliche Rundschau (Berlin), 14 martie 1946. Despre răspunderea penală pentru hotărârile judecătoreşti injuste, a se
vedea, de asemenea, Friedrich Buchwald, în remarcabila sa lucrare, Gerechtes Recht (Weimar: Panses Verlag, 1946), p. 5 et seq.
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între o lege contestabilă, prin conţinutul ei, dar adoptată în mod corespunzător, şi un drept just, care nu
a fost reglementat printr‑o lege, există, într‑adevăr, un conflict al dreptăţii cu sine însăşi, un conflict între
dreptatea aparentă şi cea veritabilă. Acest conflict este exprimat minunat în Evanghelie, prin regula „ascultării
învăţătorilor noştri care priveghează pentru sufletele noastre şi supunerii faţă de ei” şi, pe de altă parte, prin
porunca de a „asculta mai mult de Dumnezeu, decât pe oameni”.[9] Conflictul dintre dreptate şi securitatea
juridică poate fi rezolvat în modul în care dreptul pozitiv, asigurat de promulgare şi de existenţa unei sancţiuni,
are prioritate chiar şi atunci când conţinutul său este injust şi inadecvat scopului, cu excepţia cazului în care
contradicţia dintre legea pozitivă şi dreptate este atât de insuportabilă, încât legea, ca „drept injust”, cedează
în faţa dreptăţii. Este imposibil să delimitezi în mod clar cazurile de injustiţie legală şi legile care trebuie să
rămână valide, în ciuda conţinutului lor injust. Totuşi, poate fi trasată o altă linie de diferenţiere, cu cea mai
mare precizie: acolo unde nu există nici măcar o urmă de dreptate, acolo unde egalitatea, care constituie
nucleul dreptăţii, este dezavuată în mod deliberat prin adoptarea dreptului pozitiv, atunci legea nu devine
doar „drept injust”, ci este lipsită, în general, de orice natură juridică. Pentru că dreptul, inclusiv dreptul
pozitiv, nu poate fi definit altfel decât ca ordine şi ca soluţie concepute să servească dreptatea. Măsurate
după acest standard, părţi întregi din dreptul naţional‑socialist nu au îndeplinit vreodată condiţia de drept
valid. Caracteristica cea mai frapantă a personalităţii lui Hitler, care a devenit, prin influenţa sa, un spirit
dominant în întregul „drept” naţional‑socialist, era lipsa totală a sentimentului adevărului sau a simţului
binelui şi al răului. Pentru că nu avea simţul adevărului şi lipsit fiind de conştiinţă şi de scrupule, acesta putea
să schimbe adevărul pe orice retorică favorabilă acelui moment. Şi pentru că nu avea simţul binelui şi al
răului, putea ridica la rang de lege cea mai crudă manifestare a capriciilor despotice. Există o telegramă,
datând de la începutul regimului său, prin care îşi manifestă simpatia în privinţa asasinilor de la Potempa,[10]
iar la sfârşit, în privinţa înjosirii hidoase a martirilor din 20 iulie 1944.[11] Teoria justificativă a fost furnizată de
către ideologul naziştilor, Alfred Rosenberg, în Völkischer Beobachter [publicaţia Partidului Naţional‑Socialist,
26 august 1932], scrisă ca răspuns la condamnările la moarte de la Potempa: oamenii nu sunt aceiaşi şi nici
crimele nu sunt aceleaşi; uciderea pacifistului Jaurès[12] a fost judecată în mod corespunzător în Franţa, de o
manieră diferită decât cea a tentativei de asasinare a naţionalistului Clemenceau;[13] pentru că este imposibil
să supui un făptuitor motivat de sentimente patriotice la aceeaşi pedeapsă ca cea a unuia motivat (în
concepţia naţional‑socialiştilor) de sentimente duşmănoase la adresa poporului. Intenţia explicită de la bun
început era, aşadar, ca „dreptul” naţional‑socialist să se elibereze de criteriul esenţial al dreptăţii, în special de
principiul egalităţii de tratament. Aşadar, acestui tip de „drept” îi lipseşte, în totalitate, chiar natura juridică;
nu este doar un drept injust, ci nu este drept deloc. Această concluzie este valabilă în special în cazul actelor
prin care Partidul Naţional‑Socialist a reclamat stăpânirea întregului stat, ignorând principiul potrivit căruia
fiecare partid politic reprezintă doar o parte a statului. Caracterul juridic lipseşte şi el din legile care consideră
că anumite fiinţe umane sunt inferioare şi care le neagă drepturile omului, şi lipseşte, de asemenea, din
toate pedepsele care, ignorând gravitatea diferită a infracţiunilor şi ghidate doar de necesitatea de moment a
intimidării, au prevăzut aceeaşi sancţiune, adesea pedeapsa cu moartea, pentru infracţiuni a căror gravitate
varia în mod semnificativ. Toate acestea reprezintă exemple de injustiţie legală.

[9]

Sfânta Scriptură, Epistola Sf. Apostol Pavel către Evrei 13:17 şi, respectiv, Faptele Sfinţilor Apostoli 5:29.

[10]

În 1932, cinci membri ai trupelor speciale naziste au fost condamnaţi la moarte de către o instanţă din Silezia Superioară,
pentru uciderea atroce a unui comunist, în satul Potempa. La presiunile naziştilor, Cancelarul Reich‑ului, von Papen, le‑a comutat
pedeapsa în închisoare pe viaţă. După ce a venit la putere Hitler, aceştia au fost amnistiaţi.
[11]

Ofiţerii Wehrmacht‑ului şi alţii, arestaţi după tentativa eşuată de asasinare a lui Hitler din 20 iulie 1944, au fost torturaţi
şi umiliţi cu ranchiună, într‑un proces regizat, iar apoi executaţi.
[12]

Jean Jaurès, un politician convingător, cunoscut ca un campion intelectual al socialismului, a fost asasinat în Paris, în
1914, de către un naţionalist fanatic, Raoul Villain. Villain a fost luat sub custodie în timpul procesului, dar achitat în 1919 de
către jurii care ar fi remarcat că acesta este un patriot care i‑a făcut un bine Franţei, descotorosind‑o de anti‑războinicul Jaurès.
[13]

Georges Clemenceau, politician radical‑naţionalist, a supravieţuit unei tentative de asasinare a sa, în 1892, de către un
grup politic rival, care dorea să se răzbune pentru repudierea liderului lor, generalul Boulanger, un trădător condamnat, care
s‑a sinucis în 1891. Adeptul lui Boulanger, care a eşuat în tentativa sa de a‑l asasina pe Clemenceau, a fost executat fără vreo
formalitate.
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Nu trebuie să negăm – în special în lumina evenimentelor din aceşti doisprezece ani – ce pericole teribile
pentru securitatea juridică comportă noţiunea de „injustiţie legală”, prin care este negată natura juridică a
anumitor legi pozitive. Trebuie să sperăm că o astfel de injustiţie va rămâne o greşeală şi o rătăcire izolată ale
poporului german. Totuşi, trebuie să fim pregătiţi pentru orice. Trebuie să ne înarmăm împotriva revenirii
unui stat al nedreptăţii, prin depăşirea definitivă a pozitivismului, teorie care a incapacitat apărarea împotriva
abuzurilor legislaţiei naţional‑socialiste.[14]

IV.
Această concluzie se referă la viitor. În faţa injustiţiei legale din ultimii doisprezece ani, trebuie să căutăm
să realizăm exigenţa dreptăţii cu cel mai mic sacrificiu posibil al securităţii juridice. Judecătorii nu trebuie
lăsaţi să invalideze legile după bunul lor plac; această sarcină i‑ar trebui lăsată, mai degrabă, unui tribunal
superior sau legislativului (a se vedea, de asemenea, articolul lui Kleine din Süddeutsche Juristen‑Zeitung). O
asemenea lege a fost deja promulgată în Zona americană, în baza unui acord încheiat în cadrul Consiliului
Statelor Germane. Este vorba despre Legea nr. 29 din 31 mai 1946 privind reparaţia nedreptăţilor comise de
naţional‑socialişti în administrarea justiţiei penale. Potrivit acestei Legi, „actele politice întreprinse ca acte de
rezistenţă împotriva naţional‑socialismului sau militarismului nu pot fi pedepsite”; ea surmontează dificultăţi
ca, de exemplu, cele din cazul dezertorului, menţionat mai sus (a se vedea § II, cazul nr. 4). Pe de altă parte,
o lege afiliată acesteia, Legea nr. 22 din 31 mai 1946 privind pedepsirea infracţiunilor naţional‑socialiste,
este aplicabilă în celelalte trei cazuri discutate aici, cu condiţia să existe o pedeapsă pentru aceste acte la
momentul comiterii lor. Trebuie să privim atunci dincolo de această lege, să vedem dacă actele din celelalte
trei cazuri puteau fi pedepsite potrivit prevederilor Codului penal al Reich‑ului din 1871.
În cazul denunţătorului Puttfarken, ipoteza potrivit căreia acesta era autorul intelectual al omorului
este de necontestat în cazul în care el urmărea să provoace decesul lui Göttig cu ajutorul justiţiei penale,
ca instrument al său, având ca mijloc automatismul procedurii penale. Potrivit opiniei prezentate de către
profesorul Richard Lange d’Iéna, o asemenea intenţie există în special în cazurile „în care autorul a avut
interesul să scape de persoana pe care a denunţat‑o, fie pentru a se căsători cu soţia ei, fie pentru a‑i prelua
casa sau funcţia, fie pentru a se răzbuna, fie din alte motive de acest gen”.[15] Este autor intelectual şi cel care
face abuz, în scopuri criminale, de puterea sa de comandă asupra unei persoane obligate să i se supună, ca
şi cel care a pus în funcţiune aparatul judiciar, în scopuri criminale, prin denunţarea unei persoane. Utilizarea
unui tribunal ca simplu instrument este clară în special în cazurile în care autorul intelectual a putut şi a
contat pe exercitarea de o manieră tendenţioasă din punct de vedere politic a funcţiei sistemului judiciar
penal, fie din cauza fanatismului politic al judecătorilor, fie din cauza presiunii celor aflaţi la putere. Dacă
denunţătorul nu a avut o astfel de intenţie criminală, ci a dorit doar să furnizeze probe instanţei şi să‑i lase pe
judecători să hotărască, atunci ar putea fi pedepsit pentru complicitate – pentru că a contribuit în mod direct
la condamnarea şi, indirect, la executarea persoanei pe care a denunţat‑o – doar dacă tribunalul singur, prin
pronunţarea şi punerea în executare a hotărârii sale, este vinovat de comiterea omorului. Aceasta a fost, de
fapt, calea urmată de tribunalul din Nordhausen.
Judecătorii sunt pasibili de o pedeapsă pentru comiterea unui omor cu condiţia constatării pervertirii
dreptului (§ 336 şi § 344 din Codul penal). Pentru că hotărârea unui judecător independent nu poate face
obiectul unei pedepse decât dacă acesta a încălcat chiar principiul supunerii faţă de lege, adică faţă de drept, pe
care independenţa autorităţii judiciare este concepută să‑l servească. Obiectiv vorbind, pervertirea dreptului
există oriunde putem stabili, în lumina principiilor de bază pe care le‑am dezvoltat, că legea aplicată nu era
[14]
Şi Buchwald susţine în cartea sa ideea dreptului supralegal, la p. 8 et seq. Pentru comparaţie, Walter Roemer, Süddeutsche
Juristen‑Zeitung 1 (1946), p. 5 et seq.
[15]

Este vorba, desigur, de gradul de subiectivism din teoria complicităţii, care reclamă existenţa intenţiei criminale – sub
forma unui „element subiectiv al infracţiunii” – a persoanei autorului intelectual, caracter ilegal care nu se manifestă în cazul
persoanei agentului sau al instrumentului direct.
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drept, sau că pedeapsa impusă – să zicem condamnarea la moarte pronunţată la discreţia judecătorului – a
transformat intenţia de a face dreptate într‑o bătaie de joc. Cum rămâne cu judecători care au fost atât de
deformaţi de pozitivismul predominant, încât ignorau orice alt drept în afară de cel adoptat? Puteau avea
aceşti judecători, atunci când au aplicat legile dreptului pozitiv, intenţia de a perverti dreptul? Şi chiar dacă
ar fi avut această intenţie, le rămâne o ultimă justificare, chiar dacă una dureroasă. Ei ar putea invoca starea
de necesitate prevăzută în secţiunea 54 din Codul Penal, demonstrând că şi‑ar fi riscat propriile vieţi dacă
ar fi declarat dreptul naţional‑socialist ca fiind unul injust. Numesc această justificare dureroasă, pentru că
ethos‑ul judecătorului trebuie să fie orientat spre dreptate cu orice preţ, chiar şi cu preţul vieţii sale.
Problema vinovăţiei celor doi asistenţi ai călăului pentru punerea în executare a sentinţelor de condamnare
la moarte nu prezintă nicio dificultate. Nimeni nu trebuie să se lase influenţat de impresia pe care o creează
persoanele care îşi fac o profesie din uciderea altor fiinţe umane, nici de conjunctura favorabilă şi de
caracterul profitabil al practicării acelei profesii la acea epocă. Chiar şi atunci când profesia lor reprezenta
încă un gen de ocupaţie ereditară, călăii aveau grijă în mod repetat să se scuze, accentuând că puneau doar
în executare sentinţele şi că sarcina pronunţării sentinţei le aparţinea domnilor judecători. „Domnii şi stăpânii
ţin răul în frâu, eu doar pun în executare hotărârea lor definitivă”. Această zicală din 1698, sau cam de pe
atunci, poate fi citită adesea pe lamele securilor de călăi. Tot aşa cum sentinţa judecătorului de condamnare
la moarte nu poate constitui omor decât dacă se bazează pe pervertirea dreptului, nici călăul nu poate fi
pedepsit pentru fapta sa, decât dacă sunt întrunite elementele menţionate în secţiunea 345 din Codul penal:
punerea deliberată în executare a unei pedepse care nu ar trebui pusă în executare. Referindu‑se la această
circumstanţă, Karl Binding (Lehrbuch des Strafrechts, vol. 2, 1905, p. 569) scrie, în legătură cu aceste elemente,
că există o analogie între raportul judecătorului cu legea şi cel al călăului cu sentinţa executorie. Obligaţia sa
constă doar şi în totalitate în punerea exactă în operă a sentinţei. Acţiunea sa este determinată în întregime
de sentinţă: „acţiunea sa este justă, în măsura în care nu contravine sentinţei. Ea devine injustă atunci când
deviază de la aceasta. Pentru că ideea esenţială a vinovăţiei constă în dezavuarea unicei autorităţi care
contează pentru executare ca atare, delictul (potrivit secţiunii 345) poate fi calificat drept pervertire a unei
sentinţe”.[16] Verificarea conformităţii sentinţei cu dreptul nu îi revine călăului. Nu‑i poate fi reproşată bănuiala
că sentinţa nu este conformă cu dreptul. Nici renunţarea la meseria sa nu constituie o infracţiune de omisiune
care i‑ar putea fi imputată.

V.
Nu împărtăşim opinia exprimată la Nordhausen, potrivit căreia „obiecţiile juridice formale” tind să
„acopere faptele evidente”. Considerăm mai curând că, după doisprezece ani de negare a securităţii juridice,
avem nevoie mai mult ca oricând să ne înarmăm cu considerente „juridice formale” pentru a rezista tentaţiilor
care, uşor de înţeles, se pot naşte în interiorul oricărei persoane care a trecut prin acei ani de ameninţare şi
de opresiune. Trebuie să căutăm să obţinem dreptatea, dar, în acelaşi timp, să respectăm securitatea juridică,
pentru că aceasta constituie o parte a dreptăţii. Şi trebuie să reconstruim un Rechtsstaat, care să servească
cât mai bine ideii de dreptate. Democraţia este, într‑adevăr, binevenită, însă statul de drept este ca pâinea
noastră cea de toate zilele, ca apa care ne potoleşte setea, ca aerul pe care îl respirăm, iar cea mai importantă
calitate a democraţiei o reprezintă, cu siguranţă, faptul că numai ea poate să ne garanteze statul de drept.

[16]

Karl Binding, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts, Besonderer Teil, vol. 2 (Leipzig: Engelmann‑Verlag, 1st edn,
1905) 569.
varia. perspective
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PREZENTAREA PE SCURT
A CURŢILOR CONSTITUŢIONALE
ALE ROMÂNIEI ŞI REPUBLICII MOLDOVA
– rol, atribuţii, componenţă, statistici –
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI

1. Rolul Curţii Constituţionale
Sediul materiei:
‑ art. 142 alin. (1) din Constituţie;
‑ art. 1 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010.
Art. 142 alin. (1) din Constituţie:
„(1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei”.
Art. 1 din Legea nr. 47/1992:
„(1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.
(2) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în România.
(3) Curtea Constituţională este independentă faţă de orice altă autoritate publică şi se supune numai
Constituţiei şi prezentei legi”.

2. Atribuţiile Curţii Constituţionale
Sediul materiei:
‑ art. 146 din Constituţie;
‑ art. 23 şi 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010.
Art. 146 din Constituţie:
„Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:
a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea
Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de
senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, la sesizarea unuia
dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de
senatori;
c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre
preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau
de cel puţin 25 de senatori;
d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa
instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi
direct de Avocatul Poporului;
e) soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea
Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului‑ministru sau a
preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;
f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele
sufragiului;
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g) constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al
României şi comunică cele constatate Parlamentului şi Guvernului;
h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României;
i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă
rezultatele acestuia;
j) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni;
k) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic;
l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii”.
Art. 23 din Legea nr. 47/1992:
„(1) În termen de 5 zile de la adoptarea legii de revizuire a Constituţiei, Curtea Constituţională se pronunţă,
din oficiu, asupra acesteia, prevederile art. 20 şi 21 aplicându‑se în mod corespunzător.
(2) Decizia prin care se constată că nu au fost respectate dispoziţiile constituţionale referitoare la revizuire
se trimite Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea reexaminării legii de revizuire a Constituţiei, pentru
punerea ei de acord cu decizia Curţii Constituţionale”.
Art. 27 din Legea nr. 47/1992:
„(1) Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, a
hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor
două Camere reunite ale Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui
grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori.
(2) În cazul în care sesizarea se face de parlamentari, ea se trimite Curţii Constituţionale de secretarul
general al Camerei din care aceştia fac parte, în ziua depunerii, iar Curtea Constituţională o va comunica,
în termen de 24 de ore de la înregistrare, preşedinţilor celor două Camere, cu precizarea datei când va
avea loc dezbaterea.
(3) Până la data dezbaterii, preşedinţii Camerelor pot comunica punctul de vedere al birourilor
permanente”.

3. Componenţa Curţii Constituţionale
Sediul materiei:
‑ art. 142 alin. (2)‑(5) din Constituţie.
Art. 142 alin. (2)‑(5) din Constituţie:
„(2) Curtea Constituţională se compune din nouă judecători, numiţi pentru un mandat de 9 ani, care nu
poate fi prelungit sau înnoit.
(3) Trei judecători sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi trei de Preşedintele României.
(4) Judecătorii Curţii Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia, pentru o perioadă de 3
ani.
(5) Curtea Constituţională se înnoieşte cu o treime din judecătorii ei, din 3 în 3 ani, în condiţiile prevăzute
de legea organică a Curţii”.
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Judecătorii Curţii Constituţionale

De la stânga la dreapta: VARGA Attila, judecător; Daniel Marius MORAR, judecător;
Mona‑Maria PIVNICERU, judecător; Mircea Ştefan MINEA, judecător; Valer DORNEANU, preşedinte;
Petre LĂZĂROIU, judecător; Simona‑Maya TEODOROIU, judecător; Livia Doina STANCIU, judecător,
şi Marian ENACHE, judecător.

De la stânga la dreapta:
‑ rândul de jos: Livia Doina STANCIU, judecător; Simona‑Maya TEODOROIU, judecător; Valer DORNEANU, preşedinte;
Mona‑Maria PIVNICERU, judecător, şi Petre LĂZĂROIU, judecător.
‑ rândul de sus: VARGA Attila, judecător; Mircea Ştefan MINEA, judecător; Daniel Marius MORAR, judecător,
şi Marian ENACHE, judecător.
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4. Magistraţii‑asistenţi ai Curţii Constituţionale
Sediul materiei:
‑ art. 66 alin. (21) teza întâi, art. 67 alin. (1), (2) teza întâi şi (3) teza întâi din Legea nr. 303/2004 privind
Statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13
septembrie 2005.
‑ art. 6‑12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea
nr. 6 din 7 martie 2012 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2012.
Art. 66 alin. (21) teza întâi din Legea nr. 303/2004:
„(21) Magistraţii‑asistenţi ai Curţii Constituţionale sunt numiţi şi promovaţi în funcţie de Plenul Curţii
Constituţionale, pe bază de concurs. […]”.
Art. 67 alin. (1), (2) teza întâi şi (3) teza întâi din Legea nr. 303/2004
„(1) Prim‑magistratul‑asistent este promovat dintre magistraţii‑asistenţi şefi cu o vechime de cel puţin 2
ani în această funcţie.
(2) Magistraţii‑asistenţi şefi gradul III sunt promovaţi dintre magistraţii‑asistenţi cu cel puţin 3 ani
vechime în această funcţie. […].
(3) Magistraţii‑asistenţi gradul III sunt numiţi, fără concurs, dintre judecătorii sau procurorii cu o vechime
în aceste funcţii de cel puţin 5 ani, prin susţinerea unui interviu în faţa […] Plenului Curţii Constituţionale,
[…]”.

Magistraţii‑asistenţi îndeplinesc următoarele atribuţiuni de bază:
· asigură documentaţia necesară judecătorului‑raportor, cu privire la soluţiile din jurisprudenţă şi
doctrina română şi străină;
· întocmesc proiectul de raport, redactează deciziile, hotărârile şi avizele, sub controlul
judecătorului‑raportor.

Magistraţii‑asistenţi ai Curţii Constituţionale
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5. Situaţii statistice
Grafic 1. Dinamica numărului dosarelor și deciziilor Curții Constituționale (1992-2018)

Grafic 2. Ponderea anuală a deciziilor Curții Constituționale pronunţate
pe fiecare dintre atribuțiile sale (1992-2018)
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Grafic 3. Dinamica anuală a deciziilor de admitere și de respingere
a sesizărilor de neconstituționalitate (1992-2018)

Grafic 4. Ponderea deciziilor de admitere și respingere a sesizărilor
de neconstituționalitate în activitatea Curții Constituționale (1992-2018)
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

1. Rolul Curţii Constituţionale
Sediul materiei:
‑ articolul 134 din Constituţie;
‑ articolul 1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317‑XIII din 13 decembrie 1994;
‑ articolul 2 din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502‑XIII din 16 iunie 1995.
Articolul 134 din Constituţie:
„(1) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova.
(2) Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică şi se supune numai
Constituţiei.
(3) Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei, asigură realizarea principiului
separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească şi garantează
responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. ”
Articolul 1 din Legea nr. 317‑XIII din 13 decembrie 1994:
„(1) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova.
(2) Curtea Constituţională este independentă şi se supune numai Constituţiei.
(3) Curtea Constituţională:
a) garantează supremaţia Constituţiei;
b) asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere
judecătorească;
c) garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. ”
Articolul 2 din Legea nr. 502 din 16 iunie 1995:
„(1) Unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova este Curtea Constituţională.
(2) Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei, asigură realizarea principiului sepa
rării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească, garantează
responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. ”

2. Atribuţiile Curţii Constituţionale
Sediul materiei:
‑ articolul 135 din Constituţie;
‑ articolul 4 din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317‑XIII din 13 decembrie 1994.
Articolul 135 din Constituţie:
„(1) Curtea Constituţională:
a) exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărârilor Parlamentului, a decretelor
Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte;
b) interpretează Constituţia;
c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;
e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova;
f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii
Moldova sau interimatul funcţiei de Preşedinte, precum şi imposibilitatea Preşedintelui Republicii
Moldova de a‑şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile;
g) rezolvă cazurile excepţionale de neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă
de Justiţie;
h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid.
(2) Curtea Constituţională îşi desfăşoară activitatea din iniţiativa subiecţilor prevăzuţi de Legea cu privire
la Curtea Constituţională. ”
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Articolul 4 din Legea nr. 317‑XIII din 13 decembrie 1994:
„(1) Curtea Constituţională:
a) exercită la sesizare controlul constituţionalităţii legilor, regulamentelor şi hotărîrilor Parlamentului, a
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte;
b) interpretează Constituţia;
c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;
e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele
deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;
f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii
Moldova, interimatul funcţiei de Preşedinte, imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a‑şi
exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile;
g) rezolvă excepţiile de neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie;
h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid.
(2) Competenţa Curţii Constituţionale este prevăzută de Constituţie şi nu poate fi contestată de nici o
autoritate publică. ”

3. Componenţa Curţii Constituţionale
Sediul materiei:
‑ articolul 136 din Constituţie;
‑ articolul 6 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317‑XIII din 13 decembrie 1994.
Articolul 136 din Constituţie:
„(1) Curtea Constituţională se compune din 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani.
(2) Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) Judecătorii Curţii Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia”.
Articolul 6 din Legea nr. 317‑XIII din 13 decembrie 1994:
„(1) Curtea Constituţională se compune din 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani.
(2) Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii. ”

Judecătorii Curţii Constituţionale

De la stânga la dreapta: Igor DOLEA, judecător; Mihai POALELUNGI, preşedinte;
Victor POPA, judecător; Aurel BĂIEŞU, judecător, şi Veaceslav ZAPOROJAN, judecător.
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4. Judecători asistenţi:
Sediul materiei:
Articolul 35 din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317‑XIII din 13 decembrie 1994.
Judecătorii Curţii Constituţionale sunt asistaţi de judecători‑asistenţi care, în exercitarea activităţii,
îndeplinesc următoarele atribuţii funcţionale de bază:
· asistă judecătorii la exercitarea jurisdicţiei asupra sesizărilor examinate, în condiţiile Codului de
jurisdicţie constituţională;
· formulează puncte de vedere la solicitarea judecătorului‑raportor, plenului şi a Preşedintelui Curţii;
· studiază obiecţiile scrise ale autorităţilor asupra sesizării;
· întreprind acţiunile necesare pentru soluţionarea cauzei, potrivit instrucţiunilor judecătorului‑raportor,
Plenului şi Preşedintelui Curţii.
Judecătorul‑asistent este asimilat cu judecătorul Curţii de Apel.
5. Situaţii statistice
Grafic 1. Dinamica numărului sesizărilor și al hotărârilor
Curții Constituționale (1995-2018)
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Grafic 2. Ponderea anuală a hotărârilor Curții Constituționale pronunțate
în funcție de atribuțiile sale (1995-2018)
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Grafic 3. Dinamica anuală a hotărârilor și a deciziilor de inadmisibilitate a sesizărilor (1995-2018)
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Grafic 4. Ponderea hotărârilor și a deciziilor de inadmisibilitate a sesizărilor (1995-2018)
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