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I. Doctrina constituţională
Rolul Curţii Constituţionale în soluţionarea
conflictelor politice
Alexandru TĂNASE*
Soluționarea conflictelor juridice de natură constituţională sau a
conflictelor politice reprezintă una dintre cele mai dificile sarcini și cele mai
mari provocări în activitatea oricărei Curți Constituționale. Cazul Republicii
Moldova nu este o excepție.
Dreptul și politica rămân a fi fenomene complementare,1 unde constituția
reprezintă ordinea juridică de bază, fiind un cadru pentru acțiunea
politică. Prin urmare, legislația parlamentară și acțiunile altor autorități
publice trebuie să se înscrie în acest cadru stabilit de Constituție. Iar rolul
Curţii Constituționale este să examineze dacă acțiunea politică respectă
acest cadru.
De fiecare dată Curtea Constituțională a Republicii Moldova a încercat
să facă o anumită delimitare, în jurisprudenţa sa între deciziile politice şi cele
jurisdicţionale. Dar, trebuie să recunoaştem, că, oricât de fină şi echilibrată
ar fi această intervenţie a Curţii Constituţionale, vom constata că această
delimitare rămâne a fi destul de relativă. Orice intervenţie în voința politică
a legiuitorului, chiar și atunci când emană de la o instituție de jurisdicţie
constituțională, constituie o acţiune cu puternice valenţe politice, fapt care
deseori creează percepţia unui activism judiciar mai ridicat.
În acest context, menționez că fiecare autoritate de jurisdicţie
constituţională are obligaţia de a stabili un anumit echilibru între nivelul
activismului judiciar la care recurge şi interesul de a asigura funcţionalitatea
mecanismelor constituţionale.
Jurisdicţia constituţională, prin competenţele sale, se găseşte la limita
dintre drept şi politică, fiind impregnată de un element de drept public.
Pornind de la viteza cu care se schimbă realităţile sociale, economice şi politice,
instanţei de drept constituţional îi revine un rol covârşitor în asigurarea
şi menţinerea unui cadru legal cât mai apropiat valorilor constituţionale,
respectând rigorile principiului securităţii juridice şi urmărind obiectivul
„calităţii reglementărilor”. 2
Din aceste considerente, funcţionarea oricărei societăţi democratice
presupune, ca premisă esenţială în realizarea statului de drept, crearea
unui sistem instituţionalizat de control capabil să „cenzureze” activitatea
autorităţilor publice la orice nivel, astfel încât puterea deţinută să nu devină
* Președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova
1
Rainer Arnold, L’État de droit comme fondement du constitutionnalisme européen, Revue française de droit constitutionnel,
numéro spécial, 25 ans de droit constitutionnel, nr 100 (Décembre 2014), pag. 769 – 776
2
Serge Lasvignes. Sécurité juridique et qualité de la réglementation: quelques considérations pratiques // Les Cahiers du
Conseil Constitutionnel, nr.11, 2001, pag. 112
3
Hotărîre nr.18 din 11.12.2012 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea contenciosului administrativ
nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
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o prerogativă la discreţia celor ce o exercită3, iar politicile promovate de
autorităţile publice să fie la unison cu norma constituţională.
Prin jurisprudența sa, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a
reușit să soluționeze mai multe conflicte ale puterilor în stat, care se perindau
pe parcursul a perioade mult prea mari. Mai jos sunt elucidate doar câteva
situații litigioase, care au fost tranșate de către Curtea Constituțională.
a) Modul de alegere a Președintelui Republicii Moldova
Pornind de la rolul Curţii Constituţionale în stabilizarea proceselor
democratice, prin exercitarea controlului de constituţionalitate Curtea
prin Hotărârea din 4 martie 2016, a declarat neconstituţionale modificările
constituţionale privind forma de alegere a Preşedintelui ţării. Prin Legea
nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea şi completarea
Constituţiei Republicii Moldova a fost modificată procedura de alegere a
Președintelui Republicii Moldova, astfel încât s-a trecut de la alegerea directă
de către popor la alegerea pe cale parlamentară.
În sesizarea examinată de către Curte, depusă de cel mai important grup
parlamentar de opoziţie, s-a invocat că la adoptarea în anul 2000 a legii de
modificare a Constituției deputații în Parlament au adoptat în mod deliberat
amendamente constituționale neavizate de Curtea Constituţională, contrar
procedurii stabilite expres de Constituţie pentru revizuirea acesteia.
În anul 1999 Curtea Constituțională a avizat pozitiv modificarea art. 78
din Constituţie, astfel încât Preşedintele Republicii să fie ales de majoritatea
deputaților aleși. Parlamentul, ignorând avizul Curţii Constituţionale,
a modificat Constituția cu totul în alt mod, şi anume ca Preşedintele
Republicii să fie ales cu 3/5 din numărul deputaților aleși în Parlament.
Astfel, modificarea operată de Parlament prin încălcarea avizului Curţii
Constituţionale a făcut această normă în principiu inaplicabilă.
Examinând sesizarea, Curtea a menţionat că orice revizuire poate fi
operată doar cu respectarea principiilor supremaţiei Constituţiei, stabilităţii
acesteia, unităţii materiei şi echilibrului valorilor consacrate prin Legea
Supremă, precum şi a atribuţiei Curţii Constituţionale de a se pronunţa
în privinţa iniţiativelor de revizuire a Constituţiei în cadrul competenţei
partajate a Parlamentului şi a Curţii în procesul de modificare a Constituţiei.
Curtea a subliniat că avizele Curţii privind modificarea Constituţiei nu
sunt simple formalităţi, ci au ca scop protejarea valorilor fundamentale
ale Constituţiei de practicile abuzive ale actorilor politici, sociali sau
instituţionali.
Constatând aceste încălcări, Curtea a verificat, de asemenea, impactul
prevederilor adoptate asupra cadrului constituţional.
Din momentul modificării acestor prevederi constituţionale, Parlamentul
a reușit o singură dată să aleagă Preşedintele Republicii în condiţii de
normalitate relativă. Am precizat că normalitatea a fost una relativă, deoarece
la acel moment Partidul Comunist (care de fapt a și fost autorul acestui
Hotărîre nr.18 din 11.12.2012 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea contenciosului administrativ
nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
3
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amendament constituţional) deținea majoritatea constituționala - ceea ce în
sine este o anomalie.
Curtea a reţinut că textul Constituţiei nu numai că permitea, ci şi impunea
dizolvarea repetată a Parlamentului în cazul în care acesta se dovedea a fi
incapabil să aleagă Preşedintele ţării. Teoretic, Parlamentul putea fi dizolvat
din acelaşi motiv pentru un număr indefinit de ori. De-a lungul anilor, la
articolul 78 din Constituţie, conceput ca un mecanism excepţional, s-a
recurs mai des decât la mecanismele ordinare, fiind organizate 3 scrutine
parlamentare anticipate, dintre care 2 numai pe parcursul anilor 2009-2010,
perioadă în care Parlamentul nu a reuşit să aleagă şeful statului în cadrul a 4
încercări eşuate.
Mai mult decât atât, a existat o cumulare de funcții de către Președintele
Parlamentului, care de asemenea exercita funcția de Președinte interimar,
pentru o perioadă mult mai lungă decât cea specificată în Constituție. De
altfel, în perioada 2009-2012, interimatul Preşedintelui (3 ani şi 6 luni) a
consumat aproape întreaga durată a mandatului unui Preşedinte (4 ani).
Astfel, a fost eludată norma constituţională care denota intenţia de a limita o
astfel de situaţie la un termen de 2 luni, atât cât ar fi necesar pentru organizarea
alegerii Preşedintelui.
Faptul că aceste modificări au generat incertitudini în ceea ce privește
alegerea Preşedintelui şi funcţionalitatea instituţiilor constituţionale este
confirmată şi de numeroasele solicitări de interpretare a articolului 78 din
Constituţie, precum şi de iniţiativele de revizuire a acestor modificări. În
pofida tuturor eforturilor întreprinse, această sursă de blocaje constituţionale
aşa şi nu a fost eliminată.
În acest sens și-a exprimat îngrijorarea şi Comisia de la Veneţia în avizele
sale, în care în repetate rânduri a menţionat că, analizând Constituţia în
ansamblu, precum şi obiectivul specific al art. 78, care este de a asigura
funcţionarea eficientă a organelor constituţionale, ar trebui să existe o limită
pentru aceste repetiţii, în scopul de a preveni abuzurile legate de dizolvările
repetate şi de a oferi garanţia necesară unei stabilităţi politice în ţară.
Prin urmare, Curtea a menţionat că forma de alegere a Preşedintelui nu
poate fi o sursă de crize constituţionale.
Curtea a reţinut faptul că reforma constituțională din 2000 a generat în
realitate un sistem de guvernare imperfect, existând un potenţial de conflict
între autorităţile statului, aceasta fiind o consecință directă a ignorării de
către Parlament a avizului Curţii Constituţionale.
Astfel, prin hotărârea pronunțată la 4 martie 2016, Curtea Constituțională
a restabilit dreptul cetățenilor de a-și alege Președintele, iar primele alegeri
prezidențiale după această hotărâre au fost organizate la 30 octombrie 2016.
b) Procedura de desemnare a candidatului la funcția de Prim-ministru
În conformitate cu articolul 98 alin. (1) din Constituţie, după consultarea
fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova desemnează un
candidat pentru funcţia de Prim-ministru.
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În vederea excluderii neclarităţii comunicării între legislativ şi Preşedintele
Republicii, Curtea a trebuit să-și expună poziția asupra întrebării dacă este
obligat şeful statului, în procesul de consultări, să ţină cont de existenţa unei
majorităţi parlamentare dispusă să susţină un candidat la funcţia de Primministru.4
Curtea a reţinut că interpretarea articolului 98 alin. (1) din Constituţie,
privind desemnarea candidaturii Prim-ministrului de către Preşedintele
republicii, urmează a fi făcută ţinându-se cont de forma de guvernământ
parlamentară din Republica Moldova. În acest sens, orice interpretare trebuie
să ţină cont de echilibrul puterilor şi arhitectura instituțională a statului,
precum şi de obligaţia constituţională a autorităţilor statului de a-şi exercita
cu bună-credinţa şi în spiritul colaborării loiale competenţele pe care Legea
fundamentală le stabileşte în sarcina fiecăreia.
Curtea a subliniat că din dispoziţiile articolului 98 din Constituţie rezultă
că Preşedintele este obligat să colaboreze cu Parlamentul în ceea ce priveşte
numirea Guvernului, ambele autorităţi publice având rolul lor constituţional
în derularea procedurilor de învestire a Guvernului. Scopul consultărilor
este de a identifica sprijinul politic al deputaților pentru a anumită persoană,
capabilă să formeze un Guvern care să se bucure de încrederea Parlamentului.
Ceea ce contează în aceste consultări este obţinerea susţinerii politice pentru
persoana ce ar putea fi desemnată în calitate de candidat pentru funcţia de
Prim-ministru. Anume în această cheie trebuie interpretată consultarea la
care recurge şeful statului.
Totodată, în cazul constituirii unei majorități parlamentare absolute,
Președintele Republicii Moldova urmează să desemneze candidatul susținut
de această majoritate. Doar în cazul în care nu este constituită o majoritate
parlamentară absolută, Președintele Republicii Moldova are obligaţia, după
consultarea fracţiunilor parlamentare, de a desemna un candidat pentru
funcţia de Prim-ministru, chiar dacă fracţiunile parlamentare nu sunt de
acord cu propunerea Preşedintelui.
Concluzie
Analizând cele două speţe, vom trage câteva concluzii:
Controlul de constituţionalitate, în ansamblul său, nu poate fi privit
doar ca o garanţie juridică fundamentală a supremaţiei Constituţiei,
acesta este un instrument de contrapondere politico-juridică utilizat de
minoritate faţă de majoritatea parlamentară, în cazul în care aceasta s-ar
îndepărta de la litera şi spiritul Constituţiei.
Constituția, ca act fundamental al unui stat, este rezultatul unui
proces eminamente politic. Prin urmare, atunci când esenţa unor conflicte
juridice de natură constituţională are valenţe politice pronunţate, Curtea
nu se poate detaşa în totalitate de acestea și nu se poate limita la examinarea
exclusivă a dimensiunii juridice. Curtea Constituţională ab definitio este
chemată să vegheze la respectarea de către autorităţile publice a acestor valori
Hotărâre nr.32 din 29.12.2015 pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1877VII din 21 decembrie 2015 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru
4
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şi principii, intrinseci democraţiei, care au o natură politică foarte clară.
Autorităţile de jurisdicţie constituţională au obligaţia să recurgă la
activismul judiciar necesar ori de câte ori funcționalitatea mecanismelor
constituționale și a instituţiilor democratice este in pericol. Este inadmisibil
pentru o Curte Constituţională să spună „ignoramus et ignorabimus” (engl.
”we do not know and will not know”), atunci când este evident că anumite
principii fundamentale nu funcţionează sau funcţionează contrar spirilului
democrației şi statului de drept.
Stabilirea de către autoritatea de jurisdicţie constituţională a
criteriilor funcţionalităţii instituţiilor politice în spiritul valorilor statului
de drept, proclamate în Constituţie, constituie cea mai eficientă modalitate
de rezolvare a conflictelor juridice de natură constituţională sau a conflictelor
politice.
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Rolul Curții Constituționale în soluționarea crizelor
constituționale: experiența Lituaniei1
Dainius Žalimas*
Misiunea unei Curți Constituționale este de a asigura supremația și
integritatea Constituției și, în același sens, a statului de drept, în general.
Deoarece Constituția, de obicei, este percepută drept lege supremă care
reflectă contractul social ce reiese din compromisul atins într-o anumită
societate, întru îndeplinirea misiunii sale, Curtea Constituțională are un rol
important de asigurare a stabilității și armoniei în funcționarea sistemului
constituțional a statului respectiv. Stabilitatea și armonia oricărei ordini
constituționale cu greu ar putea fi atinse fără o soluționare promptă și efectivă
a situațiilor care ar putea fi caracterizate drept crize constituționale.
De obicei, crizele constituționale survin din disputele care apar între
diverse ramuri ale puterii politice cu privire la competența acestora sau
revendicări conflictuale din partea autorităților publice; acestea implică
percepții, interpretări și aplicări diverse și contradictorii ale Constituției,
cât și o evaluare diferită a unor anumite conduite din partea autorităților
de stat. Aparent, nici una din disputele constituționale nu reprezintă o
criză constituțională. Acesta ar putea ajunge până la nivelul unei crize, dacă
durează de mult timp și dacă ambele părți nu pot și nu doresc să ajungă la un
compromis reciproc acceptabil în baza Constituției. Interpretarea uniformă
și obligatorie a Constituției este absolut vitală pentru soluționarea disputelor,
iar rolul Curții Constituționale care, de obicei, deține competența exclusivă
de a oferi interpretarea oficială a Constituției, poate fi decisiv pentru depășirea
acestor crize.
În mod firesc, nu mai puțin importantă este și prevenirea crizelor
constituționale. Această prevenire este efectivă când sunt întrunite două
condiții: în primul rând, atunci când este o interpretare oficială suficient
de clară și ne-ambiguă a prevederilor constituționale ce reglementează
relațiile între autoritățile publice, competențele și drepturilor lor; în al
doilea rând, dacă există un angajament real al ramurii politice a puterii de
stat de a se conforma Constituției, inclusiv interpretărilor oferite de Curtea
Constituțională.
Astfel, scopul acestui articol este de a prezenta o descriere generală
privind rolul Curții Constituționale în soluționarea și prevenirea crizelor
constituționale, prin exemplul Republicii Lituania.
1. Competențele Curții Constituționale
Aparent, rolul curților constituționale în vederea îndeplinirii misiunii lor,
inclusiv soluționarea crizelor constituționale, poate fi diferit, dat fiind faptul
că competențele curților constituționale diferă de la o țară la alta. Totuși, pot
Acest articol a fost pregătit în baza raportului realizat în Chișinău la 2 decembrie 2016 în cadrul conferinței internaționale
“Rolul curților constituționale în soluționarea crizelor constituționale”, organizată de Curtea Constituțională a Republicii
Moldova cu suportul Fundației Germane de Dezvoltare Juridică Internațională (IRZ).
*Președintele Curții Constituționale a Republicii Lituania, Profesor la Facultatea de Drept, Universitatea din Vilnius.
1
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fi diferențiate două tipuri de competențe ale curților constituționale.
În primul rând, sunt competențe care pot fi numite competențe
generale sau clasice ale curților constituționale: funcția principală și
generală a justiției constituționale – controlul constituționalității actelor
normative. Pe lângă această funcție, în unele țări mai este prevăzută în
mod expres și funcția de interpretare a Constituției, ceea ce înseamnă că
Curtea Constituțională poate examina solicitările speciale de interpretare a
prevederilor Constituției. Totuși, funcția de interpretare a Constituției este o
parte componentă a oricărei alte funcții realizate de Curtea Constituțională,
deoarece fără interpretarea prevederilor constituționale relevante, Curtea
Constituțională n-ar fi capabilă să soluționeze problemele aflate în
competența sa. Fără îndoială, controlul constituționalității actelor normative
implică și soluționarea disputelor constituționale privind actele normative
vizate, inclusiv și disputele inter-instituționale pe un anumit subiect. Astfel,
uneori, controlul constituționalității actelor normative poate servi drept
mijloc de soluționare a crizelor constituționale. Totuși, mai des, controlul
constituționalității actelor normative implică un efect preventiv, deoarece
soluționarea diverselor dispute constituționale rezultă în clarificarea
prevederilor constituționale relevante și, prin consecință, în reguli clare de
conduită pentru instituțiile politice; acest fapt împiedică transformarea unor
asemenea dispute în conflicte între puterile de stat. În plus, hotărârile Curții
Constituționale cu privire la soluționarea disputelor constituționale ar putea
elimina precondițiile pentru anumite situații anti-constituționale, deoarece
doctrina constituțională oficială poate fi dezvoltată în aceste decizii cu privire
la aspectele relevante dincolo de limitele disputei constituționale vizate.
În al doilea rând, în diferite țări sunt diverse competențe speciale ale
curților constituționale în ceea ce privește soluționarea uui număr de aspecte
specifice, de obicei de natură urgentă, inclusiv cele ce stau la baza crizelor
constituționale: de exemplu, soluționarea disputelor privind competența
între instituțiile de stat, soluționarea disputelor electorale și evaluarea
legalității referendumurilor, luarea deciziei privind punerea sub acuzare
sau alte forme de responsabilitate constituțională a oficialilor de rang înalt,
verificarea constituționalității partidelor politice, etc.). Aceste competențe
sunt mai relevante pentru soluționarea crizei constituționale deja existente,
deoarece Curtea Constituțională se confruntă cu provocarea de a rezolva o
anumită problemă prin găsirea soluției care trebuie să se bazeze nu doar pe
argumente legale sau constituționale (cum ar fi în cazul controlului abstract
de constituționalitate), ci și pe examinarea corespunzătoare a faptelor, adică,
de obicei Curtea Constituțională realizează și funcția de anchetă. Cu alte
cuvinte, Curtea Constituțională este chemată să soluționeze situații concrete
prin restabilirea ordinii constituționale și armoniei civile.
Spre deosebire de unele curți constituționale din alte țări europene, Curtea
Constituțională a Lituaniei nu deține competențe speciale în ceea ce privește
competența de a soluționa conflictele între instituțiile de stat. Pe lângă
funcția sa de bază de a evalua constituționalitatea legilor și altor acte adoptate
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de Seimas (Parlament), Președinte sau Guvern, Curtea Constituțională
își prezintă concluziile cu privire la următoarele aspecte: dacă au fost
sau nu încălcată legislația electorală în cadrul campaniei pentru alegerea
Președintelui sau alegerea deputaților în Seimas; dacă starea de sănătate a
Președintelui îi permite să continue exercitarea funcțiilor; dacă tratatele
internaționale încheiate de Republica Lituania contravin Constituția; dacă
acțiunile concrete ale deputaților în Seimas și ale oficialilor de stat împotriva
cărora s-au inițiat cazuri de punere sub acuzare contravin Constituției.2 De
cele mai dese ori, în practică, Curtea Constituțională este chemată să decidă
asupra problemelor cu privire la impeachment. Astfel, doar prin utilizarea
acestor competențe constituționale, în calitatea sa de instituție de jurisdicție
constituțională, Curtea Constituțională a Lituaniei poate soluționa indirect
dezacordurile corespunzătoare între instituțiile politice ale puterii de stat și,
în caz de necesitate, poate participa la soluționarea crizei constituționale din
stat.
Aici putem prezenta două exemple uimitoare din practica Curții
Constituționale a Lituaniei, relevante subiectului soluționării crizei
constituționale. Primul exemplu este hotărârea sa din 10 ianuarie 19983 care
a devenit instrumentul cheie în consolidarea republicii parlamentare drept
o formă constituțională de guvernământ în stat. Aceasta a fost adoptată în
cadrul controlului constituționalității legislației corespunzătoare și a servit
mai cu seamă în scopul prevenirii crizelor constituționale. Cel de-al doilea
exemplu ține de impeachment-ul Președintelui Republicii în 2004, când
Curtea Constituțională a fost chemată să-și utilizeze competențele sale
speciale pentru a stabili dacă șeful statului a încălcat grav Constituția și și-a
încălcat jurământul constituțional. După emiterea concluziei corespunzătoare
a Curții Constituționale la 31 martie 2004,4 Președintele Republicii a fost
demis din funcție. Acesta este un exemplu cu privire a modului în care Curtea
Constituțională a soluționat cu succes criza constituțională existentă.
2. Consolidarea republicii parlamentare ca modalitate de prevenire a
crizelor constituționale
Primul din cazurile menționate mai sus a fost inițiat de Guvern la
finele anului 1997 pe parcursul campaniei pentru alegerile prezidențiale.
Guvernul s-a adresat la Curtea Constituțională pentru a clarifica situația
de după alegeri, adică pentru a afla dacă acesta trebuie să-și dea demisia
după alegerea Președintelui și dacă Președintelui nou-ales i se va permite
să propună o nouă candidatură pentru funcția de Prim-ministru, care să fie
analizată de Seimas și astfel să se încerce formarea unui nou Guvern. Până
Art. 105 din Constituția Republicii Lituania. A se vedea textul în limba engleză pe site-ul web al Curții Constituționale a
Republicii Lituania: http://www.lrkt.lt/en/about-the-court/legal-information/the-constitution/192.
3
Hotărârea din 10 ianuarie 1998 a Curții Constituționale a Republicii Lituania privind conformitatea Rezoluției Seimasului “Privind Programul Guvernului Republicii Lituania” din 10 decembrie 1996 cu Constituția Republicii Lituania. A se
vedea textul în limba engleză pe site-ul web al Curții Constituționale a Republicii Lituania: http://www.lrkt.lt/en/court-acts/
search/170/ta1119/content.
4
Concluzia Curții Constituționale a Republicii Lituania din 31 martie 2004 privind conformitatea acțiunilor Președintelui
Republicii Lituania Rolandas Paksas împotriva căruia a fost inițiat un caz de impeachment, cu Constituția Republicii Lituania.
A se vedea textul în limba engleză pe site-ul web al Curții Constituționale a Republicii Lituania: http://www.lrkt.lt/en/courtacts/search/170/ta1263/content.
2
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la survenirea acestui caz, era populară înțelegerea precum că, în principiu,
Președintele era liber să aleagă și să prezinte Seimas-ului orice candidatură
pe care o dorește pentru funcția de Prim-ministru, cât și să aleagă în mod
liber miniștrii;5 drept consecință, era populară, de asemenea, interpretarea
Constituției în sensul că Președintele nou ales trebuie să dispună de discreția
vastă pentru a forma noul Guvern. Totuși, rezultatul practic al acestui tip de
interpretare ar putea fi tensiunile politice grave și de durată între Președinte
și majoritatea politică din Seimas privind formarea Guvernului, în cazul în
care Președintele prezintă Seimas-ului un număr de candidați pentru funcția
de Prim-ministru care sunt refuzate de Seimas sau dacă Președintele refuză
un număr de candidați înaintați de Primul-ministru pentru funcțiile de
miniștri. Aparent, situația dată ar putea avea potențialul de a evolua într-o
criză politică și constituțională permanentă.
Motivul oficial pentru a sesiza Curtea Constituțională a fost solicitarea
Guvernului de a examina conformitatea Rezoluției Seimas-ului din 10
decembrie 1996 cu alin. 4 art. 92 al Constituției, conform căruia Guvernul
re competențele Președintelui după alegerea Seimas-ului sau după alegerea
Președintelui. Prin adoptarea acestei rezoluții, Seimas a acceptat programul
de activitate a Guvernului, care prevedea activități pentru perioada
1997–2000, adică perioada mandatului Seimas-ului, însă nu până la finele
mandatului Președintelui (începutul anului 1998). Din aceste considerente,
era discutabil dacă Seimas avea dreptul să aprobe programul Guvernului
pentru o perioadă mai lungă decât data expirării mandatului Președintelui.6
Prin hotărârea sa din 10 ianuarie 1998, Curtea Constituțională a
recunoscut că rezoluția atacată a Seimas-ului se conforma cu Constituția,
deoarece prin oferirea acordului său pentru programul Guvernului, Seimas
și-a exprimat încrederea în Guvern în principiu pentru perioada până ce
expiră mandatul Seimas-ului. În același timp, Curta Constituțională a aplicat
o argumentare mai vastă, clarificând forma de guvernare a statului stabilită
prin Constituție și relevând aspectele constituționale de interacțiune între
instituțiile politice ale puterii de stat, în special între Seimas și Președinte în
formarea Guvernului și controlarea activităților acestuia.
Curtea Constituțională a remarcat că, în conformitate cu Constituția,
modelul de guvernare a Statului Lituania poate fi calificat drept republică
parlamentară; în același timp, modelul dat are anumite particularități
de formă semi-prezidențială de guvernare. Acest fapt derivă din analiza
competențelor Seimas-ului, Președintelui și Guvernului, stabilite de
Constituție, cât și din aranjamentul constituțional privind interacțiunea
lor reciprocă. Constituția Lituaniei a stabilit principiul responsabilității
Guvernului în fața Seimas-ului7, care determină modul respectiv de formare
a Guvernului și răspunderea acestuia.
După cum s-a menționat deja, conform Constituției (alin. 5 art. 92),
Conform alin. 4 și 9 din art. 84 din Constituție, Președintele Republicii desemnează Prim-ministrul cu aprobarea Seimas-ului
și numește miniștrii la propunerea Prim-ministrului.
6
Conform alin. 5 din art. 92 din Constituție, aprobarea de către Seimas a programului Guvernului este momentul din care
noului Guvern îi sunt atribuite competențele de a acționa.
7
Conform alin. 1 art. 96 din Constituție, Guvernul este responsabil în fața Seimas-ului pentru activități de ordin general.
5
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Seimas-ul abilitează Guvernul să acționeze prin aprobarea programului său
de activitate. Din aceste considerente, doar Guvernul care a primit votul de
încredere din partea Seimas-ului își poate exercita competențele. Această
concluzie este susținută prin obligația Guvernului de a dimisiona când
Seimas-ul exprimă votul de neîncredere Guvernului sau Prim-ministrului
(punctul 2 alin. 3 art. 101 din Constituție). Cu toate acestea, nu este stabilită
responsabilitatea Guvernului în fața Președintelui (doar responsabilitatea
miniștrilor, conform alin. 2 art. 96 din Constituție), Președintele ne având
dreptul de a exprima ne-încrederea în Guvern sau Prim-ministru. Din
aceste considerente, doar încrederea Seimas-ului poate fi percepută drept
precondiție constituțională a mandatului Guvernului. Acesta este un element
esențial al unei republici parlamentare.
În hotărârea din 10 ianuarie 1998, Curtea Constituțională a mers mai
departe și a relevat faptul că programul de activitate al Guvernului este bazat pe
programele partidelor politice care au câștigat alegerile parlamentare; totuși,
prevederile acestor programe capătă sens legal doar prin intermediul unui
program al Guvernului și obligă atât Guvernul, cât și majoritatea din Seimas
care-l susține să acționeze în modul corespunzător; o astfel de recunoaștere a
semnificației legale a programului Guvernului este, de asemenea, o trăsătură
a democrației parlamentare. Anume din acest motiv Președintele trebuie să
desemneze Prim-ministrul care este susținut de majoritatea din Seimas și
trebuie să un asemenea Guvern, programul căruia poate fi aprobat prin votul
majorității membrilor Seimas-ului prezenți, adică nu este o discreție, dar mai
degrabă o obligație a Președintelui de a desemna la funcția de Prim-ministru
candidatul propus de majoritatea parlamentară, cât și obligația de a desemna
în funcțiile de miniștri acei candidați care sunt propuși de Prim-ministru.
În caz contrar, instituția cheie a puterii executive, care asigură funcționarea
statului, ar putea să nu fie formată. De fapt, Președintele ar putea avea
anumite posibilități, utilizându-și autoritatea, să influențeze componența
nominală a Guvernului prin înaintarea obiecțiilor față de anumite persoane;
totuși, aceste obiecții nu au un efect juridic obligatoriu.
Ținând cont de reglementările constituționale, Curtea Constituțională
a menționat că Guvernul – o instituția colegială a puterii executive – este
format de către Seimas și Președinte; totuși, în ceea ce privește formarea
Guvernului, rolul și sarcinile Seimas-ului și a Președintelui Republicii
sunt diferite. Conform art. 67 din Constituție, Seimas-ul are următoarele
competențe în acest domeniu: aprobă sau nu candidatul propus de Președinte
pentru funcția de Prim-ministru; analizează programul Guvernului prezentat
de Prim-ministru și decide să-l aprobe sau nu; supraveghează activitățile
Guvernului și poate să exprime votul de neîncredere Primului-ministru sau
unui ministru, etc. După cum deja s-a menționat, Guvernul este responsabil
în mod solidar în fața Seimas-ului pentru activitățile generale ale Guvernului
(alin. 1 art. 96 din Constituție). În același timp, relațiile între Președinte
și Guvern sunt reglementate de prevederile Constituției, conform cărora,
Președintele desemnează Prim-ministrul cu aprobarea Seimas-ului; stabilește
sarcina pentru Prim-ministru de a forma Guvernul și aprobă componența
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Guvernului format; cu aprobarea Seimas-ului demite Prim-ministrul;
acceptă competențele pe care Guvernul le restituie odată cu alegerea unui
Seimas nou și pune în sarcina Guvernului exercitarea obligațiilor sale
până la crearea unui Guvern nou; acceptă demiterea Guvernului și, dacă e
necesar, pune în sarcina Guvernului continuarea exercitării obligațiilor sale
sau abilitează unul din miniștri cu exercitarea obligațiilor de Prim-ministru
până la formarea un Guvern nou; odată cu demisia Guvernului sau odată
cu restituirea de către acesta a competențelor sale, în decurs de 15 zile,
Președintele propune candidatul pentru funcția de Prim-ministru pentru a
fi analizat de Seimas.8 Din aceste considerente, conform celor concluzionate
de Curtea Constituțională, cea mai importantă sarcină a Președintelui
în procesul de formare a Guvernului este cea de garantare a interacțiunii
între instituțiile puterii de stat; astfel, pe parcursul formării Guvernului,
Președintele Republicii este obligat să acționeze, în primul rând, astfel
încât să fie format un Guvern efectiv, adică un Guvern care să se bucure de
încrederea Seimas-ului.
Hotărârea Curții Constituționale din 10 ianuarie 1998, de asemenea,
a interpretat instituţia constituțională de restituire a competențelor
Guvernului, prin diferențierea instituției date de cea de demisie a Guvernului.
Conform celor menționate deja în alin. 4 art. 92 din Constituție, Guvernul
restituie competențele sale Președintelui după alegerea Seimas-ului sau după
alegerea Președintelui. Conform celor menționate de Curtea Constituțională,
expirarea mandatului unuia din subiecții care participă la formarea
Guvernului implică necesitatea restituirii competențelor Guvernului. Totuși,
restituirea competențelor Guvernului nu poate fi identificată cu demisia
acestuia. Motivele pentru demisia Guvernului sunt enumerate în art. 101
din Constituție; lista unor astfel de motive este finală și printre acestea
nu se regăsește neîncrederea exprimată de Președinte. Esența motivelor
pentru demisia Guvernului constă în pierderea încrederii sau neobținerea
încrederii din partea Seimas-ului. Norma stipuleazpă că, pe lângă alte situații
preconizate, Guvernul trebuie să-și dea demisia după alegerea Seimas-ului,
atunci când este format un nou Guvern, pe când nu este prevăzută cerința ca
Guvernul să-și dea dimisia după alegerea Președintelui.
Astfel, după alegerea Seimas-ului pentru un nou mandat, Guvernul
trebuie nu doar să restituie competențele sale, dar și să-și dea demisia,
deoarece mandatul subiectului (Seimas-ul ales anterior) care și-a exprimat
încrederea în Guvern și i-a oferit competențele de a activa a expirat. Punctul
6 al articolul 84 din Constituție prevede că, după ce este ales un Seimas nou,
Președintele acceptă competențele restituite de Guvern și pune în sarcina
Guvernului exercitarea obligațiilor sale până ce va fi format Guvernul nou.
Când este format un Guvern nou, Guvernul care a restituit competențele
sale demisionează. Între timp, după ce un nou Șef al Statului intră în funcție,
încrederea Seimas-ului acordată Guvernului rămâne intactă; astfel restituirea
Punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9 din art. 84 și art. 92 din Constituție. În general, din textul art. 84 din Constituție poate fi observat că
mai multe competențe ale Președintelui (de ex., implementarea politicii externe, desemnarea reprezentanților diplomatici) pot
fi exercitate doar împreună cu Guvernul.
8
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competențelor nu implică dimisia Guvernului. În acest ultim caz, restituirea
competențelor către Președinte este considerată a fi un act de curtoazie
interinstituțională: conform celor menționate de Curtea Constituțională în
Hotărârea din 10 ianuarie 1998, restituirea competențelor exprimă respectul
pentru instituția Șefului Statului și recunoaște importanța relațiilor între
Președinte și Guvern.
Totuși, procedura de restituire a competențelor nu trebuie să fie identificată
doar cu o simplă exprimare a curtoaziei interinstituționale: conform
celor menționate de Curtea Constituțională, aceasta oferă Președintelui
oportunitatea de a verifica dacă Seimas-ul continuă să aibă încredere în
Guvern. În acest caz, Președintele trebuie să propună doar candidatura la
funcția de Prim-ministru al Guvernului care a restituit competențele sale
pentru a fi analizată de Seimas. După ce Seimas aprobă candidatura dată și
Președintele desemnează Prim-ministrul, și după ce componența Guvernului
propusă de Prim-ministru este aprobată, se percepe că Guvernului din nou
îi sunt atribuite competențe pentru a-și desfășura activitatea (în cadrul
aceluiași program al Guvernului care a fost aprobat anterior de Seimas), în
afara de cazul când peste jumătate din miniștri sunt înlocuiți. Totuși, dacă
Seimas-ul nu a aprobat candidatura Prim-ministrului, Guvernul trebuie să
demisioneze; acest fapt va constitui un motiv constituțional pentru a începe
procedura de formare a unui Guvern nou.
Deși în momentul în care a fost pronunțată Hotărârea Curții
Constituționale din 10 ianuarie 1998, argumentele acesteia au declanșat
reacții negative din partea unor participanți ai procesului politic și a unei
părți a publicului general, putem constata din perspectiva timpului că, în
pofida îngrijorărilor inițiale (precum “dezamăgirea electoratului privind
hotărârea dată este un factor potențial care creează conflicte și destabilizări
în sistemul politic”9), această Hotărârea a Curții Constituționale a asigurat
claritate și stabilitate în relațiile între instituțiile politice ale puterii de stat,
iar interpretarea oficială a competențelor constituționale ale Șefului Statului
prezentate în Hotărârea Curții Constituționale, în principiu, niciodată n-a
fost și nu mai este pusă sub semnul întrebării.
În concluzie, Hotărârea din 10 ianuarie 1998 a Curții Constituționale
poate fi percepută drept o măsură de succes pentru prevenirea crizelor
constituționale: aceasta a prevenit în mod efectiv tensiunile politice posibile
și o confruntare potențială între Șeful Statului și Parlament cu privire
la desemnarea Prim-ministrului, cât și cu privire la formarea întregului
Guvern. Hotărârea dată a obligat Președintele să respecte principiile unei
republici parlamentare, care este forma de guvernare a statului stabilită prin
Constituție, ținând cont de majoritatea politică în Parlament, când acesta
prezintă Parlamentului candidatul pentru funcția de Prim-ministru,care să
dispună de suport din partea Parlamentului sau formează un Guvern nou
care, probabil, va primi aprobarea Parlamentului pentru programul propus.
KŪRIS, E. Politinių klausimų jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo obiter dicta: Lietuvos Respublikos Prezidento
institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimą [Jurisprudența problemelor politice și obiter dicta a Curții
Constituționale: instituția Președintelui Republicii Lituania conform hotărârii Curții Constituționale din 10 ianuarie 1998],
în Politologija, 1998, Nr. 1, p. 58.
9
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Astfel, cel mai important este faptul că Hotărârea Curții Constituționale din
10 ianuarie 1998 consolidează republica parlamentară precum și exclude pe
viitor orice tentație autoritară de a uzurpa puterea în stat.
Aceeași abordare poate fi menționată și în privința unei hotărâri similare
a Curții Constituționale a Republicii Moldova din 24 ianuarie 201710 care,
de asemenea, asigură implementarea principiului separării puterilor de stat
într-o republică parlamentară.11 Esența acestei hotărâri ține de interpretarea
alin. 4 și 6 din art. 98 din Constituția Republicii Moldova. În hotărâre, Curtea
a menționat că alin. (6) art. 98 din Constituția Republicii Moldova trebuie
să fie interpretat ținând cont de principiul balanțelor și contrabalanțelor (art.
6 din Constituție). Din aceste considerente, întru realizarea obiectivului de a
evita impasurile instituționale și de a asigura buna-funcționare a instituțiilor,
autoritățile publice urmează să coopereze respectând competențele unei
alteia. Deși în cadrul sistemului parlamentar din Republica Moldova, ca
și în cazul Lituaniei, Președintelui țării i se conferă un șir de competențe
expres în Constituție, acesta nu poartă răspundere politică pentru activitatea
Guvernului și rolul Președintelui în configurarea componenței Guvernului
este unul limitat. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a menționat
că, drept urmare a votului de încredere a Parlamentului pentru Guvern,
Președintele Republicii Moldova nu are dreptul să se abțină de la desemnarea
Guvernului; ne-executarea obligațiilor constituționale de către Președintele
țării ar duce la încălcarea principiului balanțelor și contrabalanțelor. Din
aceleași motive, Curtea Constituțională a Moldovei a relevat că Președintele
ar putea refuza propunerea Prim-ministrului de a desemna o persoană în
funcția vacantă de ministru doar în condițiile în care să nu cauzeze un impas
instituțional sau să nu nege competența Prim-ministrului în procedura de
co-decizie în cazul remanierilor guvernamentale. Astfel, conform celor
clarificate de Curte, Președintele poate refuza candidatul propus de Primministru pentru o funcție vacantă de ministru doar o singură dată și refuzul
trebuie să fie argumentat și bazat pe cerințele legale în legătură cu poziția de
membru al Guvernului.
Dacă totuși, Președintele ar decide să ignore principiile unei republici
parlamentare prin nerealizarea competențelor sale în procesul de formare
a Guvernului și prin încercarea de a dicta componența Guvernului, în
scopul provocării unei crize constituționale, dânsul sau dânsa ar putea să se
confrunte cu riscul responsabilității constituționale sub formă de demitere
(impeachment). Eficiența unei proceduri de impeachment poate fi observată
din următorul exemplu din practica Curții Constituționale a Republicii
Lituania.

Președintele Republicii Moldova poate refuza doar o dată propunerea Prim-ministrului de remanieri în Guvern. Comunicat
de presă disponibil pe site-ul web al Curții Constituționale a Republicii Moldova : http://www.constcourt.md/libview.
php?l=en&idc=7&id=938&t=/Media/News/The-President-of-Moldova-may-only-once-decline-PMs-proposal-of-Cabinet-reshuffle .
11
Republica Moldova, Curtea Constituțională. Raportul privind exercitarea jurisdicției constituționale în 2016. Chișinău,
2017. Disponibil pe site-ul web al Curții Constituționale a Republicii Moldova: http://www.constcourt.md/public/files/file/
actele_cc_en/raport_CC_eng_2017.pdf .
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3. Responsabilitatea constituțională ca modalitate de soluționare a
crizei constituționale
Unica criză constituțională după redobândirea independenței de către
Republica Lituania s-a referit impeachment-ul Șefului Statului. Această criză
s-a declanșat la începutui anului 2003 când Rolandas Paksas a fost ales în funcția
de Președinte al Republicii. Acesta a fost ales cu suportul financiar și logistic
al businessmanului vorbitor de limbă rusă, Jurij Borisov, care mai târziu a
obținut cetățenia Federației Ruse, în același timp pierzând cetățenia Republicii
Lituania. Businessmanul a păstrat o influență puternică și chiar un control
asupra activităților Președintelui Paksas. Cel din urmă a acționat la comanda
și în favoarea d-lui Borisov, începând cu acordarea cetățeniei lituaniene prin
excepție pentru presupusele merite ale d-lui Borisov pentru Statul Lituania.
Anume aceste fapte au rezultat cu inițierea acuzațiilor împotriva Președintelui
Paksas care au dus la demiterea lui. Primul pas în procesul de punere sub acuzare
a fost hotărârea din 30 decembrie 2003 a Curții Constituționale,12 care a anulat
ca fiind anticonstituțional Decretul Președintelui Paksas privind acordarea
cetățeniei d-lui Borisov. Prin această Hotărâre, Curtea Constituțională a
dispersat înțelegerea populată precum că Președintele are discreție deplină
de a decide asupra problemelor ce țin de cetățenie. Mai târziu, pe parcursul
procesului de impeachment, Curtea Constituțională a avut oportunitatea de
a spulbera alte stereotipuri populare privind pretinsele competențe nelimitate
ale Președintelui de a influența businessul privat și de a guverna afacerile
publice cu deplină discreție. De fapt, Curtea Constituțională a utilizat această
posibilitate pentru a declara drept ilegale diverse forme de corupție politică.
Dat fiind faptul că Președintele Paksas a refuzat în mod consistent să
se disocieze de sponsorul său, dl. Borisov, și a negat toate acuzațiile, criza a
atins nivelul maxim la data de 19 februarie 2004 când Seimas-ul, ținând cont
de concluzia Comisiei provizorii speciale de anchetă precum că acuzațiile
împotriva Președintelui Paksas aduse de unui grup de deputați în Seimas (86
din 141 de deputați aleși conform Constituției) erau argumentate și serioase,
a decis să înceapă procedura de impeachment a Șefului Statului. Seimasul a apelat la Curtea Constituțională, solicitând emiterea unei concluzii
sub aspectul dacă acțiunile concrete ale Președintelui Paksas, specificate în
acuzațiile formulate în concluzia comisiei speciale de anchetă, erau în conflict
cu Constituția și încălcau jurământul depus de acesta.13
După ce a investigat și a evaluat circumstanțele de fapt ale cazului vizat,
la data de 31 martie 2004 Curtea Constituțională și-a prezentat concluzia14
Hotărârea din 30 decembrie 2003 a Curții Constituționale a Republicii Lituania privind conformitatea decretului
Președintelui Republicii Lituania (Nr. 40) “Cu privire la acordarea cetățeniei Republicii Lituania pe cale de excepție” din 11
aprilie 2003, în măsura în care acesta prevede că cetățenia Republicii Lituania este acordată dlui Jurij Borisov prin excepție
de la prevederile Constituției Republicii Lituania și alin. 1 art. 16 din Legea Republicii Lituania cu privire la cetățenie. A se
vedea textul în limba engleză pe site-ul web al Curții Constituționale a Republicii Lituania: http://www.lrkt.lt/en/court-acts/
search/170/ta1245/content.
13
Conform Constituției, Curtea Constituțională este împuternicită să prezinte Seimas-ului o concluzie asupra faptului dacă
anumite acțiuni concrete a membrilor Seimas-ului și a altor oficiali de rang înalt în privința cărora s-a inițiat procedura de
impeachment sunt în conflict cu Constituția (p. 4 alin. 3 art. 105 din Constituție); în baza unei astfel de concluzii a Curții
Constituționale, Seimas-ul trebuie să ia decizia finală privind demiterea din funcție a persoanei vizate (alin. 3 art. 107 din
Constituție).
14
A se vedea nota de la subsol 4 supra.
12

BULETINUL CURŢII CONSTITUŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA NR. 1/2017 (2)

19
DOCTRINA CONSTITUŢIONALĂ

conform căreia Președintele Paksas a încălcat grav Constituția și, în același
timp, a încălcat jurământul depus, prin următoarele acțiuni:
1) a acordat în mod ilegal cetățenia Republicii Lituania dlui Borisov
pentru suport financiar și alt sprijin solid oferit de acesta. Acest fapt a fost
clar deja din Hotărârea menționată mai sus din 30 decembrie 2003 a Curții
Constituționale, prin care Decretul Președintelui din 11 aprilie 2003, în
măsura în care acordarea prin excepție a cetățeniei Republicii Lituania
dlui Jurij Borisov a fost declarată neconstituțională. În Hotărârea dată s-a
constatat că decizia Președintelui Paksas de a acorda cetățenie prin excepție
dlui Borisov nu a fost determinată de meritul persoanei date pentru Statul
Lituania, ci de suport financiar și alt sprijin solid oferit de ultimul dlui
Paksas pe parcursul campaniei pentru alegerile prezidențiale, iar Președintele
Paksas, când a emis acest decret, nu a respectat Constituția și legile, nu a
acționat în interesul națiunii și a statului, ci în propriul său interes, tratându-l
pe dl Borisov într-un mod excepțional și în mod conștient a desconsiderat
cerințele constituționale precum că toate persoanele sunt egale înaintea
instituțiilor și oficialilor de stat și că Președintele Republicii trebuie să aibă
atitudine egală faţă de toți. Probabil, cel mai evident fapt care a demonstrat
tratamentul excepțional al dlui Borisov ține de faptul că problema privind
cetățenia lui a fost soluționată pe parcursul unei singure zile (în aceeași zi
în care a fost semnat decretul dl Borisov a beneficiat de oportunitatea de a
depune jurământul, și-a luat pașaportul și a părăsit țara cu acest pașaport);
2) în mod conștient i-a sugerat dlui Borisov că organele de drept efectuau
o investigație operațională în privința sa și îi interceptau conversațiile
telefonice. În concluzia Curții Constituționale s-a menționat că Președintele
Paksas a dezvăluit informații care constituiau secret de stat și nu a asigurat
protecția secretului de stat. Astfel, Președintele Paksas a demonstrat încă o
dată prioritatea acordată intereselor dlui Borisov;
3) a dat ordine consilierului său (în materie juridică) să influențeze,
făcând uz de poziția sa oficială, prin intermediul organelor de drept, deciziile
conducătorilor și acționarilor companiei private Žemaitijos keliai UAB
cu privire la transferul acțiunilor către persoanele apropiate Președintelui
Paksas, și personal a exercitat influență asupra deciziilor conducătorilor și
acționarilor companiei vizate cu privire la transferul acțiunilor către persoane
apropriate Președintelui Paksas. În Concluzia Curții Constituționale se
menționează că prin încercarea de a satisface interesele de proprietate ale
persoanelor apropiate, Președintele Paksas a intervenit în relațiile între
subiecții privați de afaceri și persoane fizice și, făcând uz de statutul său de
Președinte, împreună cu alte persoane a realizat acțiuni prin care acționarii
companiei menționate mai sus au fost influențați astfel încât transferul
acțiunilor să poată fi decis în favoarea persoanelor apropiate Președintelui
Paksas. Cu alte cuvinte, Președintele Paksas a dat dovadă de o percepție tipică
pentru nomenclatura în stil sovietic, precum că statutul de oficial de rang
înalt (în special cel de Președinte) îi oferă persoanei posibilități de a acționa
întru realizarea intereselor personale fără nici-o limită, inclusiv influență

20
Dainius Žalimas. Rolul curții constituționale în soluționarea crizelor constituționale: experiența Lituaniei

asupra soluționării problemelor de afaceri din domeniul privat.
Evaluând acțiunile Președintelui Paksas, Curtea Constituțională a avut
oportunitatea de a forma o doctrină constituțională oficială cu privire la
responsabilitatea constituțională a oficialilor de cel mai înalt rang din
stat. Esența acestei doctrine rezidă în imperativul ca toți funcționarii de
stat să-și realizeze activitățile în scopul intereselor publice (și cele ale
statului), să acționeze cu bună credință și în conformitate cu Constituția
și jurământul depus odată cu accederea la funcție; oficialii de rang
înalt, inclusiv și Președintele, sunt responsabili în față poporului prin
intermediul Parlamentului – membrii Seimas-ului ca reprezentanți ai
națiunii. Impeachment-ul este o formă a acestei responsabilități, care oferă
posibilitatea, prin intermediul unui proces corespunzător, demiterii din
funcție a funcționarilor care au încălcat grav Constituția și jurământul depus.
În acest caz concret, în Concluzia din 31 martie 2004, Curtea
Constituțională a evidențiat faptul că într-un stat de drept democratic,
toate instituțiile și oficialii de stat trebuie să respecte Constituția și legea.
Responsabilitatea puterii de stat față de public este consolidată în mod
constituțional prin stipularea (inter alia în art. 5 din Constituție) faptului
că instituțiile de stat trebuie să servească oamenilor, că domeniul de influență
a puterii este limitat prin Constituție, că funcționarii de stat care au încălcat
Constituția și legile, care au plasat interesele personale sau cele de grup mai sus
de interesele societății și cei care discreditează puterea de stat prin acțiunile
lor ar putea fi demiși din funcție conform procedurii stabilite în lege.
Curtea Constituțională a menționat că impeachment-ul este o
procedură specială prevăzută în Constituție, atunci când se decide asupra
responsabilității constituționale a oficialilor de rang înalt, adică demiterea
din funcție pentru următoarele acțiuni prevăzute în Constituție (art. 74):
încălcarea gravă a Constituției, încălcarea jurământului depus sau comiterea
unei crime (în acest context, atenție urmează să fie acordată faptului că,
potrivit interpretării Curții Constituționale, o încălcare a jurământului este,
în același timp, o încălcare gravă a Constituției și vice versa). Conform art. 74
din Constituție, Seimas poate, prin votul majoritar a 3/5 din numărul total al
deputaților în Seimas, să demită din funcție prin procedura de impeachment
Președintele statului, judecătorii și Președintele Curții Constituționale,
judecătorii și Președintele Curții Supreme, judecătorii și Președintele Curții
de Apel, dar și orice deputat în Seimas. Curtea Constituțională a relevat că
oportunitatea consolidată în Constituție de demitere a Președintelui din
funcție prin procedura de impeachment este o formă de control public,
democratic asupra activităților Președintelui, un mod de responsabilitate
constituțională a Președintelui față de națiune și un mijloc de auto-apărare
a societății civile democratice împotriva abuzului de putere din partea
Președintelui.
Curtea Constituțională a atras atenția asupra faptului că nu orice încălcare
a Constituției în sine este o încălcare gravă a Constituției și a evidențiat
faptul că deciziile asupra faptului dacă Constituția a fost încălcată grav sau
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nu țin de competența Curții Constituționale. În Concluzia din 31 martie
2004, Curtea Constituțională a menționat că constatarea unei încălcări a
Constituției este o chestiune de apreciere juridică și nu politică; din aceste
considerente, faptul dacă Constituția a fost încălcată grav poate fi determinat
doar de o instituție cu competențe judiciare – Curtea Constituțională, care
este formată pe criterii de profesionalitate. Prin natura sa și prin caracterul
său de bază, Seimas este o instituție politică a puterii de stat. Deciziile
adoptate de Seimas reflectă voința politică a majorității deputaților în Seimas,
astfel aceste decizii se bazează pe acorduri politice, diverse compromisuri
politice, etc. Din aceste considerente, este clar că Seimas nu poate decide
asupra aspectului legal dacă Președintele a încălcat Constituția și dacă
încălcarea a fost gravă. În caz contrar, declararea faptului că Constituția a
fost încălcată grav ar putea fi bazată pe argumente politice, ceea ce ar putea
duce la responsabilitatea constituțională a Președintelui. Astfel, conform
Constituției, doar Curtea Constituțională deține competența de a decide
dacă o încălcare a Constituției este gravă și acest fapt servește drept garanție
constituțională pentru Președinte sau alt funcționar de stat de rang înalt
împotriva demiterii din funcție pentru motive pur politice.
În Concluzia din 31 martie 2004, Curtea Constituțională a descris
o încălcare gravă a Constituției: s-a menționat că Constituția ar fi grav
încălcată de acțiunile Președintelui în cazurile în care Președintele și-ar realiza
competențele cu rea credință, nu ar acționa în interesele națiunii și a statului,
ci în propriile sale interese personale, precum și cele ale unor persoane sau
grupuri de persoane, ar acționa în alte scopuri și alte interese care sunt
incompatibile cu Constituția, legile și interesele publice, sau în mod conștient
nu ar realiza obligațiile stabilite pentru Președinte în Constituție și legi;
Constituția este grav încălcată în toate cazurile în care Președintele încalcă
jurământul depus. Conform celor menționate deja, Curtea Constituțională
a constatat că Președintele Paksas a încălcat grav Constituția și a încălcat
jurământul depus. Din aceste considerente, după emiterea de către Curtea
Constituțională a Concluziei, Seimas-ul l-a demis pe dl Paksas din funcția de
Președinte la data de 6 aprilie 2004.
Astfel, Curtea Constituțională a elaborat pentru viitor doctrina
constituțională oficială cu privire la impeachment prin care a indicat
separarea clară a rolului său ca instituție judiciară și rolul Seimas-ului ca
o instituție politică în procedura de impeachment și prin definirea valorii
legale a concluziilor sale privind încălcările Constituției și încălcarea
jurământului în cazurile de impeachment. Conform celor deja menționate,
Curtea Constituțională a constatat că Constituția prevede diferite funcții
pentru Curtea Constituțională și Seimas în procedura de impeachment și
stabilește competențele respective necesare pentru implementarea acestor
funcții: Curtea Constituțională urmează să decidă dacă acțiunile concrete
ale Președintelui sunt în conflict cu Constituția (și dacă Constituția a fost
încălcată grav prin astfel de acțiuni) și să prezinte o concluzie corespunzătoare
Seimas-ului, iar Seimas-ul, în cazul în care Președintele a încălcat grav
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Constituția, va decide asupra demiterii din funcție a acestuia. Curtea
Constituțională a evidențiat faptul că, conform Constituției, deciziile sale
în privința problemelor ce țin de competențele enunțate în Constituție sunt
definitive și pot fi supuse căilor de atac (alin. 2 art. 107 din Constituție);
astfel, concluzia Curții Constituționale privind faptul că anumite acțiuni
ale Președintelui împotriva căruia a fost inițiată procedura de impeachment
contravin Constituției este definitivă și nu poate fi supusă căilor de atac.
Acest fapt înseamnă, printre altele, că atunci când decide asupra demiterii
Președintelui, Seimas-ul nu poate nega, schimba sau pune la îndoială
concluzia Curții Constituționale precum că anumite acțiuni ale Președintelui
sunt în conflict cu Constituția. Concluzia Curții Constituționale precum că
anumite acțiuni ale Președintelui sunt (sau nu) în conflict cu Constituția este
obligatorie pentru Seimas în măsura în care Constituția nu abilitează Seimasul să decidă dacă concluzia Curții Constituționale este bine fundamentată și
legală. Prin consecință, fără concluzia Curții Constituționale, procedura de
impeachment pentru încălcarea gravă a Constituției și încălcarea jurământului
nu este posibilă conform Constituției; Seimas-ul poate demite Președintele
din funcție doar după primirea concluziei Curții Constituționale precum
că Președintele a încălcat grav Constituția și jurământul său (dacă concluzia
Curții Constituționale este opusă, Președintele nu poate fi demis din funcție).
Astfel, spre deosebire de unele curți constituționale din alte țări, care
dețin competențe de a adopta decizii finale privind responsabilitatea
constituțională a Președintelui, Curtea Constituțională a Republicii Lituania
doar stabilește faptele relevante și prezintă evaluarea sa juridică, pe când
competența de a adopta decizia corespunzătoare privind responsabilitatea
constituțională aparține Seimas-ului. Totuși, atunci când decide asupra
acestui aspect, Seimas-ul este obligat din punct de vedere constituțional să
invoce concluzia prezentată de Curtea Constituțională. În Hotărârea sa din
25 mai 200415 (prin care a fost evaluată constituționalitatea legii adoptate
îndată după impeachment-ul Președintelui Paksas drept răspuns la intenția
acestuia de a participa în noile alegeri prezidențiale), Curtea Constituțională
a evidențiat adițional concluzia sa precum că persoana care a încălcat grav
Constituția și jurământul depus nu poate fi ocupa funcții în nici una din
instituție de stat, în calitate de oficial de stat sau alt subiect, și că o astfel de
concluzie nu poate fi schimbată sau anulată prin referendum, alegeri sau în
orice alt mod. În aceeași Hotărâre, Curtea Constituțională a mai menționat
că, deși deputații în Seimas, atunci când decid asupra demiterii din funcție a
unei persoane pentru încălcări grave a Constituției, pot să voteze în mod liber,
totuși sunt legați de jurământul depus, care îi obligă să respecte în activitățile
lor Constituția, interesele statului, cât și propria conștiință, obligându-i să
nu fie restricționați de careva mandate; conform Constituției, conștiința
deputatului în Seimas trebuie să fie orientată spre Constituție, interesele
națiunii și cele ale Statului Lituania; din aceste considerente, într-un stat de
15
Hotărârea din 25 mai 2004 a Curții Constituționale a Republicii Lituania privind conformitatea articolului 11 (textul din 4
mai 2004) și aliniatul 2 (textul din 4 mai 2004) a articolului 2 din Legea Republicii Lituania privind alegerile prezidențiale cu
Constituția Republicii Lituania. A se vedea textul în limba engleză pe site-ul web al Curții Constituțional a Republicii Lituania:
http://www.lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta1269/content.
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drept democratic, o persoană care a încălcat grav Constituția și jurământul
depus nu trebuie să scape de responsabilitate constituțională – demiterea
din funcție. Cu alte cuvinte, în principiu, orice funcționar care a încălcat grav
Constituția și jurământul depus trebuie să fie demis.
Totuși, criza constituțională nu s-a finalizat odată cu demiterea Președintelui
Paksas din funcție. Curtea Constituțională urma să decidă asupra altor două
cazuri privind consecințele impeachment-ului și comportamentului dlui
Paksas pe parcursul procedurii de impeachment. Prin hotărârile emise în
aceste cazuri, Curtea Constituțională a reușit să prevină orice escaladare
ulterioară a crizei.
Primul caz s-a referit la acțiunile Președintelui Paksas pe parcursul
perioadei când a fost inițiat impeachment-ul împotriva sa. Drept răspuns
la impeachment, prin Decretul din 12 martie 2004, dânsul a inițiat
impeachment împotriva Speaker-ului Seimas-ului, Artūras Paulauskas, care,
după ce dl Paksas a fost demis, a deținut temporar funcția de Președinte a
Republicii. La 15 aprilie 2004, Curtea Constituțională a emis Hotărârea16
în cazul care a fost inițiat drept urmare a petiției Seimas-ului solicitând
investigarea constituționalității decretului dat al Președintelui Paksas
privind propunerea de a institui procedura de punere sub acuzare împotriva
Spicherului Seimas-ului. În această hotărâre, Curtea Constituțională a
constatat că conform Constituției doar două instituții ale puterii de stat
– Seimas-ul și Curtea Constituțională – dețin competențe în procedura
de punere sub acuzare; nici-o altă instituție de stat nu deține competențe
conform Constituției de a participa în realizarea procedurii de punere sub
acuzare. Din aceste considerente, prevederile Statului Seimas-ului nu poate
oferi astfel de competențe altei instituții de stat (chiar dacă este Președintele
Republicii) pentru instituirea procedurii de punere sub acuzare; astfel o
inițiativă de punere sub acuzare poate fi invocată doar de membrii Seimasului și doar de un grup suficient de mare de membri ai Seimas-ului. Din aceste
considerente, Curtea Constituțională a recunoscut că prevederea din Statul
Seimas-ului care stipula dreptul Președintelui de a propune ca Seimas-ul să
instituie procedura de punere sub acuzare împotriva unei anumite persoane,
cât și decretul atacat al Președintelui care a fost emis în decursul implementării
prevederii vizate, era în conflict cu Constituția. Drept consecință, Seimas-ul
nu deținea obligația de a purcede cu inițiativa Președintelui Paksas de punere
sub acuzare.
Cel de-al doilea caz a fost mai dificil. După ce Seimas l-a demis pe Dl.
Paksas din funcția de Președinte, dânsul a început pregătirile pentru a
participa în noile alegeri prezidențiale, prezentându-se ca victimă a unui
complot pretins din partea elitei. Este ceva dincolo de imaginație în orice țară
civilizată, deoarece datorită nivelului înalt de cultură politică, este imposibil
de imaginat într-o democrație bine-stabilită survenirea unei situației când
Hotărârea din 15 aprilie 2004 a Curții Constituționale a Republicii Lituania privind conformitatea aliniatului 1 din art. 230
din Statutul Seimas-ului Republicii Lituania și a decretului Președintelui Republicii Lituania (Nr. 397) “Privind propunerea de
a institui procedura de impeachment împotriva deputatului în Seimas al Republicii Lituania, Artūras Paulauskas” din 12 martie
2004 cu Constituția Republicii Lituania. A se vedea textul în limba engleză pe site-ul web al Curții Constituționale a Republicii
Lituania: http://www.lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta1266/content.
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o persoană tocmai demisă din funcția de Președinte să pretindă să ocupe
funcția dată din nou. Curtea Constituțională trebuia să abordeze probleme
dacă o persoană care a fost demisă din funcție prin procedura de punere sub
acuzare ar putea din nou să candideze pentru aceeași funcție. În hotărârea
adoptată în cazul dat la 25 mai 200417 Curtea Constituțională a menționat,
printre altele, că modificarea Legii privind alegerile prezidențiale, astfel
încât o persoană care a fost demisă din funcție de Seimas prin procedura de
impeachment nu poate candida pentru alegerea în funcția de Președinte a
Republicii dacă n-au trecut cinci ani din momentul demiterii din funcție,
este compatibilă cu Constituția, cu excepția prevederii „dacă n-au trecut
cinci ani”, care a fost declarată ca fiind în conflict cu Constituția. Ceea ce
înseamnă că, conform Constituției, o persoană care a fost demisă din funcție
prin procedura de impeachment nu mai poate candida niciodată la o funcție
pentru care prin Constituție este necesară depunerea jurământului (inclusiv
funcția de Președinte).
În această hotărâre, Curtea Constituțională a trebuit să definească
consecințele constituționale ale impeachment-ului. Problema cheie a
fost dacă o persoană, care deja a comis o încălcare gravă a Constituției și a
jurământului depus, poate să depună din nou același jurământ și să jure pe
Constituție. Răspunsul la această întrebare aparent era negativ, deoarece
în caz contrar valoarea unui jurământ ar fi fost pusă la îndoială: care este
sensul unui jurământ, dacă putem tolera încălcarea acestuia și permite ca
persoanele care au comis aceste încălcări să depună jurământul din nou. Din
aceste considerente, Curtea Constituțională a interpretat Constituția astfel
încât a stabilit că o persoană demisă de Seimas din funcția de Președinte a
Republicii prin procedura de impeachment pentru încălcarea jurământului
depus sau încălcarea gravă a Constituției nu mai poate candida în alegeri
prezidențiale. Conform celor menționate în Hotărâre, în conformitate cu
Constituția, o persoană care a fost aleasă Președinte a Republicii, a depus
jurământul Președintelui în fața Națiunii și ulterior a încălcat jurământul
dat, astfel încălcând grav Constituția, și care din acest motiv a fost demisă
din funcție de către Seimas drept urmare a procedurii de impeachment,
nu mai poate depune jurământul în fața națiunii încă o dată, deoarece
mereu va exista dubiul rezonabil, care niciodată nu va dispărea, cu privire
la certitudinea și fiabilitatea jurământului depus repetat. Astfel, mereu vor
rămâne dubii privind faptul dacă această persoană într-adevăr își va îndeplini
obligațiile de Președinte a Republicii în modul în care dânsul sau dânsa este
obligată s-o facă, conform jurământului depus în fața națiunii, și dacă această
persoană nu va încălca din nou jurământul depus în fața națiunii, adică dacă
jurământul depus repetat de persoana dată în fața națiunii nu va fi fictiv.
Conform celor menționate de Curtea Constituțională, demiterea din
funcție a Președintelui Republicii sau a oricărei alte persoane care a încălcat
grav Constituția drept urmare a procedurii de impeachment nu este un
obiectiv în sine. Scopul institutului constituțional al impeachment-ului nu
17

A se vedea nota de subsol 15 supra.
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rezidă doar în demiterea punctuală a unor astfel de persoane din funcție;
acesta implică un scop mai vast – de a preveni persoanele care încalcă
grav Constituția și jurământul depus să nu mai dețină funcții corelate cu
depunerea jurământului specificat în Constituție. Conținutul sancțiunii
constituționale aplicate prin intermediul procedurii de impeachment
cuprinde demiterea din funcție a persoanei care a încălcat grav Constituția și
jurământul depus, precum și interzicerea ulterioară pentru persoana dată de a
deține pe viitor o funcție prevăzută în Constituție ca fiind funcție ce necesită
depunerea jurământului. O interpretare diferită a prevederilor Constituției
ar face institutul impeachment-ului pentru o încălcare gravă a Constituției
și jurământului depus legal ca fiind fără sens și inutil. Adițional, acesta ar
fi incompatibil cu esența și scopul responsabilității constituționale, esența
și scopul unui jurământ drept valoare constituțională, precum și cu cerința
ca toate instituțiile de stat să fie formate doar din cetățeni, care fără nici-o
rezervă, respectă Constituția adoptată de națiune și care în perioada deținerii
funcțiilor, respectă necondiționat Constituția, legea, cât și interesele națiunii
și a statului Lituania.
În acest mod, criza a luat sfârșit. Persoanei care a fost demisă din funcția
de Președinte nu i s-a permis accederea repetată în această funcție pentru
a nu o utiliza, cel mai probabil, în scop de răzbunare politică. Din păcate,
toate motivele și contextul crizei politice vizate nu a fost percepută pe deplin
de Curtea Europeană a Drepturilor Omului care, în 2011, a recunoscut că
discalificarea pe viață a dlui Paksas de la posibilitatea de a participa la alegerile
parlamentare nu era compatibilă cu art. 3 din Protocolul Nr. 1 al Convenției
Europene pentru Drepturile Omului. S-a dat preferință posibilității ca
oamenii să aleagă chiar și acei candidați, loialitatea cărora față de stat și
ordinea constituțională este dubioasă. Subiectul dat ar putea fi un subiect
de discuție pentru o dezbatere separată, dacă poziția dată a Curții Europene
a Drepturilor Omului este argumentată logic. De fapt, dl Paksas a utilizat
Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (distorsionând înțelesul
acesteia) drept mijloc pentru a contesta impeachment-ul ca fiind nejustificat
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu s-a referit însăși la procedura
de impeachment). Totuși, ordinea dată de idei niciodată n-a dus la vreo criză
politică sau constituțională gravă.
4. Remarci finale
Experiența Lituaniei ne demonstrează că Curtea Constituțională poate
fi efectivă și eficientă atât în prevenirea, cât și în soluționarea crizelor
constituționale, deși nu dispune de competențe speciale precum ar fi cea
de soluționare a disputelor interinstituționale. Totuși, toate litigiile ce stau
la baza crizelor constituționale pot fi soluționate de Curte prin realizarea
funcției sale generale de control al constituționalității legislației sau a altor
funcții speciale, cum ar fi procedura de impeachment.
De obicei, orice criză constituțională poate fi soluționată doar în
cadrul Constituției respective. Din aceste considerente, pot fi menționați
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câțiva factori care sunt importanți pentru a sublinia rolul efectiv al Curții
Constituționale în soluționarea crizelor constituționale. Acești factori sunt
evidenți și analizând experiența lituaniană. În primul rând, competența,
independența și determinarea Curții Constituționale. Cel mai important
este faptul că Curtea trebuie să fie neutră doar cu privire la aspectele
politice ale crizei, dar nu poate fi neutră atunci când este vizată supremația
Constituției. Curtea trebuie să fie principalul apărător al Constituției și
consistentă în dezvoltarea doctrinei constituționale oficiale prin interpretarea
prevederilor constituționale relevante. Cea din urmă trebuie să fie elaborată
în corespundere cu principiul statului de drept, treptat și consistent, cu nivel
înalt de previzibilitate. După care, Curtea va fi percepută de public drept
arbitru imparțial și autentic și apărător determinat al supremației legii în
soluționarea crizelor constituționale.
În al doilea rând, eficacitatea și eficiența Curți Constituționale nu depinde
doar de competența, eforturile și determinarea sa. Foarte importantă este
și dorința legislativului și executivului de a se conforma Constituției în
activitățile lor, inclusiv actelor Curții Constituționale. Dacă puterea politică
nu-și asumă angajamentul față de Constituție, atunci stabilitatea și armonia
ordinii constituționale poate fi atinsă cu greu, chiar dacă activitatea Curții
Constituționale este perfectă. Fără un angajament ferm al autorităților
politice față de Constituție, societatea ar putea să se regăsească într-o criză
constituțională permanentă. Anume din aceste considerente este important
de a dispune de un mecanism efectiv de impeachment sau de alte mijloace
similare pentru demiterea din funcție a celor care încearcă să distrugă ordinea
constituțională stabilită prin realizarea unor activități anti-constituționale.
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Justificarea rusească privind anexarea Crimeei și
propaganda nazistă: asemănări majore și diferențe minore1
Dainius Žalimas*
Anexarea unei părți a teritoriului Ucrainei – peninsula Crimeea a
fost un incident neașteptat și șocant pentru comunitatea internațională.
În general, această anexare a fost apreciată ca fiind o încălcare gravă a
principiilor fundamentale ale dreptului internațional, cum ar fi principiile
de bază de neutilizare a forței, respectare a integrității teritoriale a statelor și
a inviolabilității frontierelor acestora.2 După cel de-al doilea război mondial,
aceste principii au fost considerate ca fiind temelia stabilității internaționale
și, în special, a securității în Europa, care a avut cel mai mult de suferit în
timpul celor două războaie mondiale. De aceea, în mare măsură, anexarea
a fost identificată ca fiind o provocare majoră la adresa ordinii juridice
internaționale contemporane și, în special, la adresa credibilității sistemului
european de securitate fondat în 1975, la Helsinki (Actul Final OSCE).
Deoarece evaluarea juridică a acțiunilor Federației Ruse împotriva
Ucrainei nu pare să fie o sarcină atât de dificilă, s-ar crea impresia că nu se
merită examinarea argumentelor expuse de oficialii și oamenii de știință
ruși ce justifică anexarea Crimeei și acțiunile ulterioare din Ucraina. Totuși,
publicațiile juriștilor ruși sunt importante pentru identificarea modului prin
care aceste argumente susțin și dezvoltă poziția oficială a Federației Ruse.
Chiar dacă aceste publicații și declarații, ce stau la baza așa-numitei teze
privind „reunificarea Crimeei cu Rusia”, sunt de ceva vreme obiectul unor
cercetări,3 totuși acest articol oferă o bună ocazie de a le privi dintr-un unghi
diferit. Acesta este unul istoric și ține de experiența celui de-al doilea război
mondial, care a fost precedat și inițiat de anexări și alte acte de agresiune
realizate în aceeași manieră ca și cea din cazul Crimeei.
Astfel, obiectivul principal al acestui articol constă în evaluarea, prin
prisma istorică, a celui de-al doilea război mondial, a argumentelor și
strategiilor utilizate de politicienii și juriștii ruși în contextul consolidării
tezei de „reunificare a Crimeei cu Rusia”. Articolul începe cu evaluarea
generală a anexării Crimeei din punct de vedere a dreptului internațional.
Apoi urmează discursurile oficialilor ruși și publicațiile juriștilor ruși, în
care s-au făcut încercări de a demonstra legalitatea anexării Crimeei, acestea
fiind analizate sistemic și prin generalizare. Apoi se trece la identificarea
declarațiilor tipic utilizate de către demnitarii și juriștii ruși, ce consolidează
evaluarea anexării ca fiind una favorabilă Federației Ruse. Scopul acestei
analize este de a divulga modul prin care dreptul internațional este manipulat
de mediul academic rus. Și în cele din urmă, prin utilizarea metodelor de
Acest articol a fost elaborat în baza raportului „Lecțiile celui de-al doilea război mondial și anexarea Crimeii”, prezentat la
11 decembrie 2015 în cadrul conferinței internaționale „Probleme din trecut și cele viitoare, și provocările în prevenirea crimelor
internaționale și a creșterii intoleranței”, organizată de Universitatea „Romeris Mykolas” (Vilnius, Lituania).
* Președintele Curții Constituționale a Republicii Lituania, Profesor la Facultatea de Drept, Universitatea din Vilnius.
2
Leonaitė, E., Žalimas, D. The Annexation of Crimea and Attempts to Justify It in the Context of International Law. Lithuanian
Annual Strategic Review, 2015-2016. 2016, vol. 14, p. 14-22.
3
Ibid., p. 28-62.
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analogie și analiză comparativă, argumentele prezentate de oficialii și juriștii
ruși, în favoarea anexării Crimeei, sunt analizate prin prisma argumentelor ce
au fost enunțate de conducerea nazistă pentru a justifica actele de agresiune
ale celui de-al treilea Reich, efectuate în timpul celui de-al doilea război
mondial.
Această comparație ne va ghida spre răspunsul la întrebarea „în ce măsură
discursul juridic al savanților ruși se aseamănă cu argumentele invocate de
naziști la justificarea politicii agresive a celui de-al treilea Reich?”. În convingerea
autorului, un jurist ar trebui să fie îndeajuns de curajos pentru a spune adevărul.
Prin urmare, odată ce suntem în stare să constatăm identitatea dintre teza
„reunificării“ ruse și ideologia naziștilor în coroborare cu argumentarea susținerii
agresiunilor întreprinse de ei, trebuie să recunoaștem și să afirmăm în mod deschis
acest fapt. Cu greu poți învăța lecții din cel de-al doilea război mondial, dacă îți
este frică să vezi adevărul atunci când te confrunți cu faptele și ideile ce odată
deja au dus la consecințe catastrofale. Cine altcineva, dacă nu juriștii, trebuie să
ia o poziție principială față de crimele internaționale, cum ar fi cea de agresiune,
condamnându-le cu vehemență.
1. Evaluarea anexării Crimeei din punct de vedere a dreptului
internațional
Ar fi inutil să repetăm în detaliu evaluarea juridică a anexării Crimeei, care
a fost realizată oficial în cinci zile.4 Există un consens general, atât între state,
cât și printre juriștii internaționali, că acțiunile Federației Ruse constituie
o utilizare ilegală a forței și trebuie a fi calificate drept o agresiune. Conform
definiției universal recunoscute a agresiunii, orice anexare forțată a teritoriului
unui alt stat, incursiunea armată pe teritoriul unui alt stat, blocarea porturilor
sau a coastelor unui stat, utilizarea forțelor armate staționate într-un alt stat cu
încălcarea condițiilor Acordului privind statutul forțelor, precum și trimiterea
de grupuri armate, sunt toate acte de agresiune.5
Având în vedere că acțiunile întreprinse de Rusia în Crimeea ar putea provoca
anumite discuții ce țin de efectuarea unui act de agresiune fără o confruntare
militară semnificativă, trebuie subliniat faptul că, așa cum reiese din Articolul 1 al
definiției Agresiunii, faptul cheie în definirea agresiunii îl reprezintă desfășurarea
acțiunilor militare de către un stat împotriva suveranității, integrității teritoriale
sau independenței politice a unui alt stat; de asemenea, de o importanță
considerabilă sunt și consecințele unor astfel de acțiuni. Este evident că acțiunile
Flotei Mării Negre și a forțelor speciale ale Federației Ruse (inclusiv a așa-numitor
După ce, la sfârșitul lunii februarie a anului 2014, peninsula Crimeea a fost luată sub controlul forțelor armate rusești (la
etapa inițială aceștia și-au ascuns identitatea), pe 16 martie 2014 a avut loc așa-numitul „referendum“. Pe 17 martie, rezultatele
„referendumului“ au fost anunțate; în aceeași zi, președintele rus Putin a semnat ordinul privind recunoașterea Republicii
Crimeea ca stat suveran și independent. Pe 18 martie a fost semnat „tratatul internațional” între Federația Rusă și „Republica
Crimeea”, „Cu privire la aderarea Republicii Crimeea la Federația Rusă și cu privire la formarea de noi entități componente în
cadrul Federației Ruse“; Curtea Constituțională a Federației Ruse a fost sesizată pentru a se expune asupra constituționalității
acestui „tratat”. Pe 19 martie, deci de fapt doar într-o noapte, Curtea Constituțională a Federației Ruse a adoptat avizul ce
declara că „tratatul” sus-menționat este în conformitate cu Constituția Federației Ruse. Pentru prima dată în istorie, printr-o așa
modalitate, Curtea Constituțională a fost utilizată ca un instrument de comitere a unei infracțiuni internaționale de agresiune.
Pe 20 martie, „tratatul“ a fost ratificat de Rusia.
5
Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite 3314 (XXIX), Definiția Agresiunii, 1974 12-14, A/RES/29/3314. <http://
www.un-documents.net/a29r3314.htm>. A se vedea art. 3(a), (c), (e), (g).
4
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„oameni verzi“, care au preluat controlul efectiv al peninsulei prin ocuparea celor
mai importante obiecte și blocarea forțelor ucrainene) au fost întreprinse cu
scopul de a împiedica guvernul ucrainean să își exercite competențele suverane
în peninsula Crimeea, precum și de a crea condițiile necesare pentru un scenariu
liniștit de anexare a Crimeei, i.e. aceste acțiuni au fost îndreptate împotriva
suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. În plus, este important de
menționat că referința la termenul de „agresiune” în diverse rezoluții adoptate
în cadrul forumurilor politice multilaterale trebuie să fie considerată ca o dovadă
semnificativă ce atestă opinia statelor (opinio juris) despre conceptul de agresiune,
care de fapt nu implică în mod necesar utilizarea intensă a armelor.6
În consecință, așa-numita „secesiune“ a Crimeei, care a avut loc ca urmare
a amenințării și utilizării forței armate (în prezența forțelor militare ilegale
și controlate de Federația Rusă, precum și cele paramilitare, care au efectuat
preluarea propriu-zisă a teritoriului Crimeei, au blocat forțele armate ale Ucrainei
și porturile acesteia, precum și ca urmare a manevrelor militare de anvergură
ale forțelor armate rusești de-a lungul frontierelor ucrainene, și a declarațiilor
constante făcute de conducerea politică rusă privind eventuala utilizare a forței)
și încorporarea Crimeei în Rusia, sunt ilegale din punct de vedere a dreptului
internațional și nu pot fi interpretate ca un caz de realizare a dreptului popoarelor
la autodeterminare. În acest context, faptul că „referendumul“ nu a respectat
standardele internaționale minime ce garantează exprimarea liberă a voinței,7
este doar un argument subsidiar ce indică ilegalitatea anexării.
Așadar, drept consecință a calificării de mai sus pentru anexarea Crimeei,
există un consens în întreaga comunitate internațională privind nerecunoașterea
acestei anexări;8 Crimeea este considerată parte a teritoriului Ucrainei, care se
Anexarea Crimeii este caracterizată ca o agresiune (militară) într-un șir de rezoluții a mai multor organizații internaționale.
A se vedea: Rezoluția Parlamentului European cu privire la invazia Ucrainei de către Rusia, 2014-03-13, 2014/2627(RSP),
P7_TA(2014)0248, § 1, 11: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014
0248+0+DOC+XML+V0//EN>; Rezoluția Parlamentului European cu privire la presiunile exercitate de Rusia asupra statelor
Parteneriatului Estic și, în special în cazul destabilizării a Ucrainei de Est, 2014-04-17, 2014/2699(RSP), P7_TA(2014)0457,
§ 3:
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20140457&language=EN
&ring=P7-RC-2014-0436 >; Rezoluția nr 1988 (2014) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind evoluțiile
recente din Ucraina: amenințările la adresa funcționării instituțiilor democratice, 2014-04-09, § 14: <http://assembly.coe.int/
nw/xml/XR
ef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20873&lang=en>; Rezoluția Adunării Parlamentare a OSCE privind continuarea
încălcărilor clare, grave și incorecte de către Federația Rusă ale angajamentelor OSCE și a normelor internaționale, 201507-08, § 16, 21: <https://www.oscepa.org/meetings/annual-sessions/2015-annual-session-helsinki/2015-helsinki-finaldeclaration/2282-07>.
7
Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția). Aviz cu privire la compatibilitatea Deciziei adoptate
de Consiliul Suprem al Republicii Autonome Crimeea din Ucraina privind organizarea referendumului pentru aderarea la
teritoriul constitutiv al Federației Ruse sau restabilirea Constituției din Crimeea din 1992 cu principiile constituționale
[interactivă]. 2014-03-21, No. 762/2014:
<http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD (2014) 002-e>. În acest Aviz Comisia
de la Veneția a constatat că „circumstanțele existente în Crimeea nu au permis desfășurarea unui referendum în conformitate
cu standardele democratice europene“. Aceleași circumstanțe care indică asupra nerespectării standardelor democratice sunt
menționate în raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 15 aprilie 2014 privind situația drepturilor
omului în Ucraina (Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Raportul privind situația
drepturilor omului în Ucraina [interactiv] 2014-04-15, § 6:
<http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx>).
8
Definiția obligației de nerecunoaștere constă în faptul că statele au obligația de a nu recunoaște, prin acte individuale sau
colective, pretinsa statalitate a unei entități teritoriale efective ce a fost stabilită cu încălcarea interdicției de utilizare sau
amenințare cu forța, precum și de a nu recunoaște o achiziție teritorială, care este rezultatul utilizării sau amenințării cu forța.
Această obligație decurge din doctrina Stimson apărută în anul 1932, care a fost utilizată în realizarea politicii de nerecunoaștere
a modificărilor teritoriale forțate și ilegale, inclusiv nerecunoașterea anexării statelor baltice de către Uniunea Sovietică. De
asemenea, această obligație de nerecunoaștere este expres prevăzută de art. 41 al Statutului Comisiei de Drept Internațional
6
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află sub ocupație temporară a Federației Ruse. Acest consens se reflectă într-o
serie de rezoluții a diferitelor organizații internaționale, inclusiv: 1) Rezoluția
Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 27 martie 2014
privind integritatea teritorială a Ucrainei , în care a fost declarată suveranitatea
și integritatea teritorială a Ucrainei,9 precum și s-a reiterat că Ucraina nu a
autorizat referendumul privind statutul Crimeei și că un astfel de referendum
nu are nici o valabilitate; de asemenea, toate statele au fost chemate să nu
recunoască nici o modificare a statutului Republicii Autonome Crimeea
și a orașului Sevastopol; 2) Rezoluția Adunării Generale a Organizației
Națiunilor Unite din 19 decembrie 2016 privind situația drepturilor omului
în Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol (Ucraina),10 prin care
a fost condamnată ocupația temporară a unei părți a teritoriului Ucrainei
și a fost reafirmată nerecunoașterea anexării Crimeei; Federația Rusia a fost
recunoscută ca forță de ocupație în ceea ce privește Crimeea; 3) Raportul Curții
Penale Internaționale din 14 noiembrie 2016 privind activitățile de examinare
preliminară,11 în care se concluzionează că situația de pe teritoriul Crimeei și
orașului Sevastopol corespunde unui conflict armat internațional între Ucraina
și Federația Rusă; ceea ce înseamnă că se recunoaște statutul Crimeei ca fiind
un teritoriu aflat sub ocupația rusească; 4) Rezoluția Adunării Parlamentare
a Consiliului Europei nr. 1988(2014) din 9 aprilie 2014 privind evoluțiile
recente din Ucraina,12 în care a fost declarat că rezultatul referendumului din
Crimeea din 16 martie 2014 și anexarea ilegală a Crimeei de către Federația
Rusă nu au avut nici un efect juridic și nu au fost recunoscute de către
Consiliul Europei; de asemenea a fost subliniat faptul că impulsul secesiunii
și integrării în Federația Rusă a fost instigat și incitat de autoritățile ruse;13 5)
Rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 2028(2015) din
27 ianuarie 2015 privind situația umanitară a refugiaților și a persoanelor
strămutate din Ucraina, prin care autoritățile ruse au fost chemate să asigure
securitatea și respectarea drepturilor omului a tuturor celor care locuiesc sub
controlul de facto ilegal al Federației Ruse în Crimeea;14 6) Rezoluția Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei nr. 2132 (2016) din 12 octombrie 2016
privind consecințele politice ale agresiunii ruse în Ucraina, prin care Adunarea
a reiterat condamnarea anexării ilegale a peninsulei și integrarea sa continuă în
Federația Rusă, cu încălcarea dreptului internațional și a Statutului Consiliului
privind răspunderea statelor pentru fapte internaționale ilicite. Această obligație este o parte a dreptului internațional cutumiar
și are ca scop prevenirea unei încălcări grave de validare a dreptului internațional prin intermediul recunoașterii. Ea se bucură
de „rezistență minimă” din partea comunității internaționale și reprezintă „o provocare continuă la adresa ilegalităților”. De
obicei, obligația de nerecunoaștere se aplică în caz de încălcăre gravă a obligațiilor erga omnes, în special a celor care rezultă din
interzicerea utilizării forței sau discriminării rasiale și dreptului popoarelor la autodeterminare.
9
Rezoluția Adunării Generale a ONU privind integritatea teritorială a Ucrainei, A/RES/68/262 din 27 martie 2014, adoptată
cu 100 de voturi pro, 58 abțineri și 11 voturi contra.
10
Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind situația drepturilor omului în Republica Autonomă
Crimeea și orașul Sevastopol (Ucraina), A/RES/71/205 din 19 decembrie 2016.
11
Raportul Curții Penale Internaționale privind activitățile de examinare preliminară,14 noiembrie 2016, §158.
12
§ 14-16, a se vedea nota 6 supra.
13
Luând în considere că acțiunile Federației Ruse au constituit, dincolo de orice îndoială, o încălcare gravă a dreptului
internațional, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, de asemenea, a suspendat drepturile de vot ale delegației Federației
Ruse. A se vedea: Rezoluția nr. 1999(2014) privind „Reexaminarea în fond a acreditărilor delegației Federației Ruse ratificate
anterior” și Rezoluția nr. 2034(2015) privind „Contestarea pe fond a acreditărilor delegației Federației Ruse încă neratificate”.
14
<http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=21480&lang=en >, § 15.2.
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Europei;15 7) Rezoluția Parlamentului European din 17 aprilie 2014 privind
presiunea rusă asupra țărilor Parteneriatului Estic și, în special, destabilizarea
din estul Ucrainei,16prin care a fost denunțat referendumul din Crimeea ca
fiind unul ilegal și nelegitim, iar anexarea peninsulei ucrainene a fost declarată
ca fiind în contradicție cu dreptul internațional; de asemenea, Parlamentul
European și-a exprimat convingerea că declarația Rusiei privind dreptul
de a utiliza orice mijloace cu scopul protejării minorităților ruse din țările
terțe, nu își are suport în cadrul dreptului internațional și încalcă principiile
fundamentale de conduită internațională în sec. XXI; 8) Rezoluția Adunării
Parlamentare a OSCE din 8 iulie 2015 privind continuarea încălcărilor
clare, grave și incorecte de către Federația Rusă ale angajamentelor OSCE și
a normelor internaționale,17 prin care au fost condamnate atacul unilateral
și nejustificat al Federației Ruse asupra suveranității și integrității teritoriale
a Ucrainei, eșecul Federației Ruse de a respecta principiile de suveranitate,
integritate și inviolabilitate a frontierelor de la Helsinki, recunoscute pe plan
internațional, precum și interzicerea utilizării forței și amenințării cu forța
împotriva altor state participante la OSCE.
2. Punctul de vedere al Federației Ruse
Trebuie remarcat faptul că discuția savantă ce oferă o evaluare juridică a
acțiunilor rusești în Ucraina și examinează provocările la adresa dreptului
internațional ce decurg din aceasta, este dominată de autori occidentali, în
timp ce numărul de publicații pe aceste teme a juriștilor ruși este destul de
limitat. Este evident că argumentele furnizate de juriștii ruși vin, în principal,
să apere și să desfășoare poziția oficială a Federației Ruse. În special, discursul
lui Vladimir Putin, din 18 martie 2014 (așa-numitul „discurs despre
Crimeea”, în care a fost proclamată teza pașnică a „reunificării” bazate pe
autodeterminare voluntară și caracterul comun istoric18) servește ca o sursă
de inspirație pentru juriștii ruși și îi îndrumă în desfășurarea argumentelor
lor. Așadar, argumentele utilizate de juriștii ruși urmează a fi privite ca o
parte integrantă a strategiei războiului juridic, care se referă la exploatarea
argumentelor legal nefondate, cu scopul de a slăbi pozițiile adversarului pe
arena internațională și de a modela opinia publică.19 După cum Christopher
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=23166&lang=en>, § 4.
A se vedea nota 6 supra.
Ibid.
18
În acest discurs se regăsesc declarațiile lui Putin, care nu numai că neagă agresiunea deoarece aceasta nu a întâlnit nici
un fel rezistență, dar și de asemenea, fundamentează presupusul caracter istoric rusesc al pământurilor actuale din Ucraina
de sud și al „vechiului Chersonesos”, unde a fost botezat primul cneaz rus, inclusiv și afirmațiile precum că rușii au perceput
întotdeauna Crimeea ca o fiind „parte inalienabilă a Ucrainei” ([“В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей
и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. <...> В сердце, в сознании людей
Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убеждённость, основанная на правде и справедливости,
была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства,
бессильны все драматические перемены, которые мы переживали, переживала наша страна в течение всего ХХ века.
После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог им будет судья, включили в состав Украинской
союзной республики значительные территории исторического юга России. Это было сделано без учёта национального
состава жителей, и сегодня это современный юго-восток Украины. <...> Крым – это исконно русская земля, а
Севастополь – русский город.”]). Discursul Președintelui Federației Ruse (în limba rusă), 18 martie 2014: <http://kremlin.
ru/events/president/news/20603>.
19
Pentru mai multe detalii despre această concepție a se vedea, de exemplu, definiție semiotică a „războiului juridic“ de Susan
W. Tiefenbrun. Case Western Reserve Journal of International Law 2011, vol. 43: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1866448>.
15
16
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Borgen a remarcat – „utilizarea retoricii juridice poate tulbura apele, chiar și
atunci când argumentul juridic este doctrinal slab”.20
Având în vedere cele de mai sus, ar fi oportun să ne concentrăm pe anumite
argumente tipice utilizate de către demnitarii și juriștii ruși care încearcă să
justifice așa-numita „reunificare” a Crimeei cu Rusia. Acestea se referă la
patru aspecte principale: așa-zisa autodeterminare a „poporului Crimeei”
ce urmărea „secesiunea-remediu”, pretinsul rol decisiv al referendumului din
Crimeea privind „reunificarea” cu Rusia, argumentele istorice privind așazisa dependență a Crimeei față Rusia și pretinsa lipsă a statalității ucrainene.
Doar primul aspect, ce ține de autodeterminare, intră sub incidența dreptului
internațional. Chiar dacă celelalte trei aspecte sunt invocate cu scopul
consolidării argumentelor ce țin de auto-determinare, totuși, ele par a fi în
afara domeniului dreptului internațional și chiar cu totul dincolo de drept.
Ceea ce este comun tuturor acestor argumente este că toate cele patru
aspecte sunt similare sau, uneori, chiar identice celor utilizate în perioada celui
de-al doilea război mondial de către ambele țări agresoare, al treilea Reich
și U.R.S.S., cu scopul justificării faptelor de agresiune, inclusiv a anexărilor
de teritorii străine. Același lucru se poate afirma și despre caracterul similar
sau chiar identic al argumentelor invocate de V. Putin în „discursul despre
Crimeea” și ale lui Adolf Hitler, într-o serie de discursuri.
2.1 Conceptul „poporului Crimeei” și a „secesiunii–remediu”
După cum bine se știe, principala narațiune, exploatată de politicienii
și juriștii ruși pentru a nega anexarea Crimeei ca fiind o achiziție ilegală de
teritoriu, este centrată pe așa-zisa autodeterminare a „poporului Crimeei”.
Astfel, ei pretind că există un „popor al Crimeei” separat, care se presupune
că a avut dreptul la autodeterminare prin intermediul „secesiunii-remediu”.
Într-adevăr, deși cu greu poate fi considerat ca fiind recunoscut universal,
potrivit acestui concept de „secesiune-remediu”, în dreptul internațional,
un popor poate pretinde la secesiune de la statul existent, cu condiția ca în
joc este existența acestuia din cauza represiunilor masive grave din partea
acelui stat.21 Cu toate acestea, trebuie să dispui de o imaginație nelimitată
pentru a pretinde, în primul rând, că la începutul anului 2014 populația din
Crimeea dintr-o dată a devenit „un popor” (deoarece până în 2014 nimeni
nu i-a perceput niciodată ca pe un „popor” separat) și, în al doilea rând, că
la începutul aceluiași an existența „poporului Crimeei”, era în joc (deoarece,
din nou, nimeni nu a auzit vreodată despre orice tip de represiuni în Ucraina
împotriva populației din Crimeea). Prin urmare, aici putem opri orice discurs
științific serios privind dreptul „poporului Crimeei” la autodeterminare, din
cauză că un discursul juridic științific nu trebuie să aibă nimic în comun cu
Borgen, Ch. Law, Rhetoric, Strategy: Russia and Self-Determination Before and After Crimea (Legea, Retorica și Strategia:
Rusia și Auto-determinarea înainte și după Crimeea). U.S. Naval War College. International Law Studies 2015, vol. 91, p. 277:
<http://stockton.usnwc.edu/ils/vol91/iss1/7/>.
21
A se vedea: Leonaitė, E., Žalimas, D., nota 2 supra, p. 22-28; Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia
de la Veneția). Aviz cu privire la compatibilitatea Deciziei adoptate de Consiliul Suprem al Republicii Autonome Crimeea
din Ucraina privind organizarea referendumului pentru aderarea la teritoriul constitutiv al Federației Ruse sau restabilirea
Constituției din Crimeea din 1992 cu principiile constituționale [interactivă]. 2014-03-21, No. 762/2014, par. 26-27: <http://
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)004-e>.
20
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fanteziile. Însă scopul acestui articol este de a examina argumentele rusești.
Deci, să purcedem.
La baza narațiunii ruse privind autodeterminarea „poporului din
Crimeea” (așa cum deja reiese din discursul lui Putin despre Crimeea22) stă
pretinsa lovitură de stat a radicalilor de dreapta din Ucraina în februarie 2014
(adesea numită de oficialii ruși ca „lovitura de stat neo-nazistă”23), care a fost
urmată de așa-zisa prăbușire a statului ucrainean; în consecință, „poporul
Crimeei”, temându-se de o posibilă persecutare, ar fi dobândit dreptul de
a se separa de Ucraina și de a se alătura Rusiei. În această narațiune pot fi
identificate mai multe puncte-cheie.
Deși autorii care apără „secesiunea” Crimeei evită să dezvăluie mai
detaliat caracteristicile „poporului din Crimeea“, poziția acestora ar putea fi
conexată cu argumentele ce țin de caracterul „rusesc” al locuitorilor Crimeei.
De exemplu, Vladislav Tomsinov susține că autonomia politică și culturală
a Crimeei, consacrată în Constituția din 6 mai 1992 adoptată de Consiliul
Suprem al Republicii Autonome Crimeea, a asigurat păstrarea caracterului
rusesc al acesteia. Potrivit lui, această autonomie a fost un compromis, pe de
o parte, între Rusia și Ucraina și, pe de altă parte, între Crimeea și Ucraina.
Acest compromis a dat poporului rus posibilitatea de a realiza în deplinătate
dreptul său la autodeterminare, fără a se separa de Ucraina, adică în interiorul
statului ucrainean” [“Политическая и культурная автономия Крыма,
закрепленная его Конституцией 1992 г., обеспечивала сохранение
его русскости. Эта автономия была компромиссом: с одной стороны,
между Россией и Украиной, с другой — между Крымом и Украиной.
Такой компромисс давал русским людям возможность в полной мере
реализовать свое право на самоопределение, не выходя из состава
Украины — в рамках Украинского государства”].24
În scrisoarea deschisă adresată Asociației de Drept Internațional, semnată
de proeminentul jurist rus Anatolii Kapustin, în numele Comitetului executiv
al Asociației Ruse de Drept Internațional, se subliniază faptul că populația
de etnie rusă din Crimeea nu este o minoritate, deoarece Crimeea istoric
a fost o parte a Rusiei.25 Astfel, cu toate că oficial acest discurs este despre
multietnicul „popor al Crimeei”, accentul se pune pe importanța populației
de etnie rusă. În același timp, se încearcă negarea statutului lor de minoritate
națională (un grup care, conform doctrinei juridice ruse consacrate, nu
deține nici un drept la autodeterminare sub formă de secesiune).
Aceste argumente sunt similare celor utilizate de cel de-al treilea Reich
A se vedea nota 18 supra.
De exemplu, președintele Curții Constituționale Ruse, dl Valerii Zorkin, în prelegerea sa publică din 19 mai 2016, adresată
participanților la Forumul Juridic Internațional din Sankt Petersburg s-a referit tocmai de șase ori la Ucraina și la autoritățile
sale, ca fiind entități „naziste” sau „bandero neo-naziste”. A se vedea: V. Zorkin, prelegerea „Ai încredere în Drept – Calea
de soluționare a crizelor globale”, adresată participanților Forumului Juridic Internațional, Sankt Petersburg, 19 mai 2016:
<http://www.ksrf.ru/ ru / Noutăți / Speech / Pagini / ViewItem.aspx? ParamId=78>.
24
A. V. Tomsinov, „Крымское право” или юридические основания воссоединения Крыма с Россией [„Crimean Law” or
Legal Grounds for the Reunification of the Crimea with Russia]. Вестник московского университета, Право, 2014, vol. 11,
p. 26.
25
A. Kapustin, Circular Letter to the Executive Council of the International Law Association (Circulară adresată Consiliului
Executiv al Asociației Internaționale de Drept), 2014:
<http://www.ilarb.ru/html/news/2014/5062014.pdf>.
22
23
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în consolidarea revendicărilor în cazul germanilor din Cehoslovacia
(Sudetenland), Polonia (Danzig) și Lituania (Klaipėda (Memel)), precum
și în fundamentarea revendicărilor naziste în cazul Austriei. Toate aceste
afirmații își au originea în conceptul presupusei unități a națiunii vorbitoare
de limba germană, precum și în cel al afilierii istorice germane și a drepturilor
asupra acestor teritorii. Însă, este util de a examina această argumentare mai
detaliat atunci când abordăm subiectul „secesiunii-remediu”.
Două tipuri interdependente de argumentare sunt utilizate în consolidarea
pretenției de „secesiune-remediu”. Primul tip, care este și dominant, se axează
în jurul pretinselor restricții privind autonomia Crimeei și așa-numita
excludere a locuitorilor acesteia din participarea la procesele politice; al
doilea tip scoate în evidență pretinsele încălcări ale drepturilor omului și
amenințările cu care s-ar fi confruntat „poporul Crimeei”.
În ceea ce privește pretinsele restricții ale autonomiei Crimeei, A.
Kapustin recurge chiar la acuzarea directă a Ucrainei privind lipsa
condițiilor necesare secesiunii Republicii Crimeea. El subliniază că în
rezultatul măsurilor întreprinse de guvernul central al Ucrainei pentru a face
imposibilă secesiunea Crimeei în 1992, „poporului Crimeei i-a fost refuzat
în mod clar dreptul la autodeterminare externă”.26 În acest fel, frontiera dintre
autodeterminarea internă și externă devine complet confuză. De asemenea,
se sugerează că locuitorii din Crimeea au fost excluși din reprezentarea
politică. A. Kapustin susține că „o lovitură de stat neconstituțională [...] a
lipsit poporul din Crimeea de dreptul la reprezentare în guvernul central al
Ucrainei”.27 V. Tolstîh corelează excluderea directă a populației din Crimeea
din participarea în cadrul comunicării politice cu mai multe aspecte,
precum: eliminarea lui Viktor Yanukovici din funcția de Președinte al
Ucrainei; campania îndreptată împotriva Partidului Regiunilor și Partidului
Comunist din Ucraina; guvernul ucrainean de tranziție reprezentat în mod
inadecvat și procesul de lustrație.28 De ce această declarație afirmă dependența
supraviețuirii „poporului Crimeei” de existența lui V. Ianukovici și regimul
său de partid sau față de partidul comunist, ne este greu să înțelegem. Întradevăr, în cazul în care continuăm acest tip de argumentare, este posibil
să ajungem la concluzia absurdă că „poporul Crimeei” trebuie asociat cu
comunismul.
Argumentele menite să releve pretinsa năzuință continuă a locuitorilor
din Crimeea la autodeterminare și să sublinieze negarea concomitentă a
posibilităților lor de exercitare a acestui drept sunt completate cu declarații
despre așa-numitele amenințări la adresa „poporului Crimeei”. De exemplu,
președintele Curții Constituționale a Federației Ruse, V. Zorkin a afirmat
în cartea sa că „acțiunile Rusiei [...] au fost un răspuns necesar și inevitabil
la acțiunile ostentativ ilegale ale autorităților de la Kiev, care au întreprins o
A. Kapustin, Crimea’s Self-Determination in the Light of Contemporary International Law. (Autodeterminarea Crimeei prin
prisma Dreptului Internațional Contemporan) Zeitschrift für ausländisches öfentliches Recht und Völkerrecht. Heidelberg Journal
of International Law. 2015, vol. 75(1), p. 111.
27
Ibid., p. 116.
28
V. Tolstîh. Three Ideas of Self-Determination in International Law and the Reunification of Crimea with Russia. (Trei idei
privind auto-determinarea în dreptul internațional și reunificarea Crimeei cu Rusia) Zeitschrift für ausländisches öfentliches
Recht und Völkerrecht. Heidelberg Journal of International Law. 2015, vol. 75(1), p. 135.
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lovitură de stat, precum și la o amenințare militară directă la adresa securității
populației ruse din Crimeea de către teroriștii islamici și ucraineni neonaziști. Rusia nu putea să considere aceste amenințări ca fiind nimic altceva
decât militare”.29 Iarăși, orice comentarii suplimentare sunt practic inutile.
Cu excepția faptului că, în declarația sa, președintele Curții Constituționale
ruse asociază populația indigenă din Crimeea – tătarii din Crimeea – cu
„terorismul islamic”.
Este important de remarcat faptul că percepția, printre autorii ruși, a
pretinsei amenințări la existența „poporului Crimeei” nu este una unanimă.
Nu este deloc o surpriză ca abilitățile de a crea fantezii despre o astfel
amenințare sunt diferite de la autor la autor. Deși unii, cum ar fi V. Zorkin
și A. Kapustin, vorbesc de amenințări fizice, V. Tomsinov și V. Tolstîh
se concentrează pe aspectele culturale. De exemplu, V. Tolstîh susține că
„absența încălcării drepturilor omului în Crimeea, similare celor care au
avut loc în Kosovo, nu poate servi drept temei pentru a refuza populației,
care a fost exclusă din comunicarea politică, dreptul la autodeterminare”
[„отсутствие в Крыму нарушений прав человека, подобных тем, которые
имели место в Косово, не может служить основанием для отказа его
населению, исключенному из политического общения, в праве на
самоопределение”].30
Potrivit lui V. Tolstîh, așa evenimente din Ucraina precum inițiativa de
abrogare a legii privind limbile regionale, numeroasele cazuri de demolare
a monumentelor lui Lenin (care se pretinde că sunt mai degrabă simboluri
naționale decât politice), proclamațiile anti-rusești și răspândirea forțată
a ideilor de integrare europeană și identitate europeană, pot fi privite în
ansamblu ca o încercare de a impune cerințe culturale, care pot fi îndeplinite
doar cu costul pierderii identității unei națiuni.31 În opinia acestui autor, „o
scară largă și un caracter sistematic al acestor evenimente, precum și sprijinul
sau aprobarea din partea noului guvern, au sporit amenințarea adusă de
aceste măsuri și au justificat într-o măsură semnificativă secesiunea Crimeei”;
același autor ajunge la concluzia că „impunerea unor cerințe culturale poate
fi calificată drept genocid, deși nu în sensul restrâns definit de Convenția
privind genocidul [...], ci în sens larg, astfel cum îl definește Lemkin”.32
Citarea în limba rusă a unora dintre aceste gânduri ale lui V. Tolstîh are
următorul cuprins:
V. Zorkin, Civilization of law and development of Russia (Civilizarea legii și evoluțiile în Rusia). Forumul Juridic Internațional
din Sankt Petersburg, 2015, p. 264.
30
V. L. Tolstîh, Воссоединение Крыма с Россий: правовые квалификации [The Reunification of Crimea with Russia:
the Legal Qualifications]. Евразийский юридический журнал, 2014, vol. 5(72), § 8: <http://www.eurasialaw.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=6186%3A2014-06-25-08-34-35&catid=442%3A2014-06-25-08-3009&showall=1>.
31
Ibid., § 9.
32
Ibid. Nota autorilor: Raphael Lemkin, autorul termenului «genocid», a înțeles genocidul nu doar ca o exterminare în masă
a persoanelor care aparțin unui anumit grup național, dar și, ca „un plan de diferite acțiuni coordonate ce vizează distrugerea
fundamentului esențial al vieții grupurilor naționale, cu scopul de a le anihila. Obiectivele unui astfel de plan ar fi dezintegrarea
instituțiilor politice și sociale, a culturii, limbii, sentimentelor naționale, religiei și existența economică a grupurilor naționale,
precum și distrugerea securității personale, libertății, sănătății, demnității, și chiar a vieților indivizilor care aparțin acestor
grupuri. Genocidul este îndreptat împotriva grupului național ca entitate, iar acțiunile implicate sunt îndreptate împotriva
indivizilor, nu în calitatea lor individuală, ci ca membri ai grupului național” (R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe. Clark,
New Jersey: the Lawbook Exchange Ltd, 2005, p. 79).
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“Некоторые украинские события могут рассматриваться как попытка
введения такого ценза; среди них — инициирование отмены закона
о региональных языках, многочисленные случаи сноса памятников
Ленину (являющегося для многих не столько политическим, сколько
национальным символом), антирусские прокламации и выступления.
Массовость, системный характер и поддержка или одобрение со
стороны новой власти усугубили угрозу, создаваемую данными мерами,
и в значительной степени оправдали отделение Крыма.
Установление культурного ценза может квалифицироваться как
геноцид,— но не в том узком смысле, в котором данный термин
определяется Конвенцией о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него 1948 г., а в том широком смысле, в каком он
определяется Р. Лемкиным”.33
Comentarii suplimentare cu privire la valoarea juridică a acestor afirmații
extrem de primitive și politice, sunt practic inutile (de exemplu, de ce
identitatea poporului din Crimeea sau a rușilor din Crimeea trebuie să fie în
mod necesar în strânsă legătură cu Lenin, dar nu cu valorile europene).
Cu toate acestea, se observă o similitudine izbitoare dintre argumentele
menționate mai sus și cele utilizate de Adolf Hitler, în ceea ce privește germanii
din Sudetenland: „Tot ce pot spune acestor reprezentanți ai democrației, este
că acest lucru nu ne este indiferent, nu, dacă aceste ființe torturate nu pot
singuri găsi nici justiție și nici de ajutor, atunci ei le vor primi de la noi. [...]
Eu pur și simplu cer ca oprimarea a trei milioane și jumătate de germani din
Cehoslovacia să înceteze și ca dreptul inalienabil la autodeterminare să-și ia
locul”.34
2.2. Rolul referendumului și a forțelor armate rusești
O altă caracteristică reliefată în publicațiile autorilor ruși de justificare a
„secesiunii” Crimeei și încorporării ei în statul rus este accentuarea importanței
referendumului, prin atribuirea unei semnificații juridice internaționale acestei
instituții a cărei origini sunt în dreptul național și care rămâne a fi reglementată
la nivel de legislație națională. Nu ar trebui să surprindă faptul că semnificația
„referendumului din Crimeea” a fost accentuată insistent de către V. Putin în
„Discursul privind Crimeea” din 18 martie 2014.35
O abordare deosebit de radicală privind importanța referendumului o are
V. Tomsinov, care invocă faptul că „în sensul tradiției juridice contemporane a
Europei de Vest, întemeiată pe principiul guvernării de către oameni, temeiul
juridic de bază pentru reunificarea Crimeei cu Rusia [evidențiere adăugată] l-a
constituit referendumul din 16 martie 2014, care a indicat spre năzuința sinceră
a majorității copleșitoare a locuitorilor din Crimeea să se reunească cu Rusia”
V. L. Tolstîh, notele 30, 31 supra.
Hitler, A. Closing speech at the National-Socialist party congress in Nuremberg (Discursul de închidere a Congresului
partidului Național-Socialist din Nuremberg) [transcrierea discursului în limba engleză] [interactivă], 1938-09-12: <http://
der-fuehrer.org/reden/english/38-09-12.htm>.
35
V. Putin pretindea că s-a bazat pe voința oamenilor exprimată în „referendumul din Crimeea” atunci când a prezentat către
Parlament actele de anexare a Crimeii. A se vedea nota 18 supra.
33
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[“С точки зрения современной западноевропейской правовой традиции,
построенной на принципе народовластия, главным юридическим
основанием для воссоединение Крыма с Россией стал референдум 16 марта
2014 г., показавший искреннее стремление подавляющего большинства
крымчан войти в состав России”].36
Astfel, V. Tomsinov consideră referendumul ca fiind un temei independent și,
în principiu, unul necondiționat pentru secesiunea Crimeei. Însă, din perspectiva
dreptului internațional, abordarea cea mai originală, care îi conferă „voinței
poporului” un caracter absolut, este exprimată în scrisoarea deschisă a Asociației de
Drept Internațional din Rusia, care invocă faptul că „soarta Crimeei a fost hotărâtă
prin voința poporului din Crimeea și de către poporul din baștina lor istorică –
Rusia. […] Manifestațiile de proporții care au avut loc în toate orașele mari din
Rusia în sprijinul reunificării cu Crimeea, după douăzeci și trei de ani, sunt o
exprimare particulară de voință a populației de milioane a Rusiei, privind drepturile
sale istorice asupra Crimeei” [“Судьбу Крыма решило волеизъявление народа
Крыма и народа его исторической родины – России. Массовые митинги
во всех крупных городах России в поддержку воссоединения с Крымом,
после двух десятков лет перерыва – это своеобразное волеизъявление
многомиллионного народа России в отношении его исторических прав на
Крым“].37 Din punct de vedere juridic, ar fi dificilă inventarea a ceva mai absurd
decât invocarea manifestațiilor în masă din orașele din Rusia ca și argument de
justificare a anexării.
Probabil, declarația Asociației Internaționale de Drept din Rusia nu ar
necesita să fie comentată suplimentar, dacă nu ar fi fost scrisă de către o instituție
academică cu autoritate, într-o manieră similară celei folosite de criminalii naziști
la Tribunalul de la Nuernberg, când încercau să justifice anexarea Austriei în 1938
(ne putem aminti că și Anschluss-ul din Austria a avut loc prin organizarea unui
„referendum” în urma căruia țara a căzut sub controlul de facto al Germaniei, iar
populația Germaniei, la fel, a fost în favoarea Anschluss-ului).
În acest sens, concluzia statuată încă prin hotărârea din 1 octombrie 1946 a
Tribunalului Militar de la Nurenberg privind Anschluss-ul din Austria merită
citată: „În fața Tribunalului a fost susținută ideea că anexarea Austriei a fost
îndreptățită prin dorința puternică exprimată în multe cercuri în favoarea
unificării Austriei și Germaniei; precum și că existau multe în comun între aceste
popoare, ceea ce ar face această unificare dezirabilă; dar și că în rezultat scopul ar
fi fost realizat fără vărsări de sânge. Aceste afirmații, chiar dacă sunt adevărate, nu
sunt substanțiale, considerând că faptele indică direct că metodele aplicate pentru
realizarea scopului erau metode folosite de agresori. Factorul determinant a fost
măreția forțelor armate ale Germaniei, care erau gata de acțiune, în cazul în care
era întâmpinată rezistență.”38 Astfel, Tribunalul de la Nurenberg deja a demonstrat
valoarea reală a argumentelor privind rolul decisiv al referendumurilor în ceea ce
privește anexarea teritoriilor străine.
Tomsinov, nota 24 supra, p. 28.
Circulară adresată Consiliului Executiv al Asociației Internaționale de Drept, nota 25 supra.
Hotărârea din 1 octombrie 1946 a Tribunalului Militar Internațional, 1946-10-01, 31 (427): <http://crimeofaggression.
info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf>.
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Într-aceeași ordine de idei, așa-zisul consimțământ pentru actul de agresiune
a fost folosit pentru a îndreptăți acțiunile celui de-al Treilea Reich împotriva
Cehoslovaciei, Danemarcei, Belgiei și Luxemburgului; aceeași metodă a fost
folosită de URSS la ocuparea statelor baltice.39
În linia de argumentare a autorilor ruși privind „reunificarea Crimeei cu Rusia,”
subiectul „referendumului din Crimeea” este strâns legat de interpretarea rolului
forțelor armate ruse în Crimeea. Este de menționat faptul că atât doctrina juridică
internațională rusească, cât și punctul de vedere prezentat la Curtea Internațională
de Justiție în cauza privind Kosovo, au fost inițial coerente în sublinierea prevederii
derivate din Declarația privind principiile dreptului internațional din 1970 privind
exercitarea dreptului la autodeterminare „prin libera alegere a celor vizați, fără
imixtiune din afară.”40Strategia de bază adoptată actualmente, în vederea eludării
acestei norme o constituie afirmația potrivit căreia scopul forțelor armate ale Rusiei
nu era de a influența exercițiul de exprimare a liberei voințe, ci de a crea condiții
pentru exprimarea liberei voințe, i.e. să ajute „poporul Crimeei” să-și realizeze
autodeterminarea. Precum notează Georgy Velyaminov, „nu a fost stabilit niciun
fapt credibil despre orice fel de presiune, ori cu atât mai puțin, despre presiune
impusă prin forța armelor asupra participanților referendumului” [“Неизвестно
ни одного (!) достоверного факта какого-либо давления, тем более силой
оружия на людей, пришедших на референдум”].41Potrivit lui V. Tomsinov,
forțele armate din Rusia aveau misiunea „de a izbăvi poporul Crimeei de acțiunile
silnice ale autorităților ucrainene sau ale naționaliștilor cu tendințe radicale, care
îi lipsesc pe cetățeni de posibilitatea desfășurării referendumului” [“Российские
войска в Крыму и призваны были избавить народ Крыма от насильственных
действий со стороны украинских властей или радикально настроенных
националистов, лишающих граждан возможности провести референдум“].42
Cineva ar putea remarca ironic care ar fi putut fi reacția la argumentul potrivit
căruia în 1938, în Austria, forțele armate ale naziștilor de asemenea au urmărit
scopul de asigurare a securității plebiscitului privind unificarea cu Germania.
O interpretare notabil neconvențională a rolului Rusiei în Crimeea este
prezentată de V. Tolstykh. Pe lângă afirmațiile privind faptul că participarea Rusiei
nu a urmărit scopul amestecului în procesul de formare a voinței locuitorilor
Crimeei și că în, așa mod, acțiunile Rusiei, care au prevenit guvernul de la Kiev
să intervină în cursul evenimentelor, nu pot fi percepute ca acțiuni de coerciție
împotriva locuitorilor Crimeei, V. Tolstykh indică spre faptul că „principalele
împrejurări de îndreptățire a participării Rusiei la procesul de autodeterminare
din Crimeea este fragmentarea statalității Ucrainei.”43 Invocând idei ale lui JeanŽalimas, D. The International Legal Status of Lithuania and its Resistance to the Soviet Union (Statutul juridic internațional
al Lituaniei și rezistența statului față de Uniunea Sovietică). In Korzeniewska K. et al., eds., Lithuanians and Poles against
Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom?, Vilnius, 2015, p. 351-353.
40
Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (Request for Advisory
Opinion). Written Statement of the Russian Federation [interactiv] (Concordanța cu dreptul internaționala declarației unilaterale
de independență a Kosovo (Solicitare de opinie consultativă). Declarație scrisă a Federației Ruse). 2009-04-16, § 80 [accesat:
2016-10-10]. <http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15628.pdf>.
41
Veljaminov, G. M. Vossoedinenie Kryma s Rossiej: Pravovoj rakurs [The Reunification of Crimea with Russia: the Legal
Perspective] [interactive], 2014-04-24: <http://www.igpran.ru/articles/3556/>.
42
Tomsinov, V. A. Mezhdunarodnoe pravo s tochki zrenija vossoedinenija Kryma s Rossiej [International law from the
Perspective of the Reunification of the Crimea with Russia]. Zakonodatelstvo. 2014, vol. 7, p. 19.
43
Tolstykh, V. L., nota 30 supra, § 11.
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Jacques Rousseau, autorul afirmă că în urma loviturii de stat din Ucraina,
statul ucrainean a fost dezagregat; ca rezultat contractul social a fost încălcat,
iar locuitorii Crimeei au fost transferați în stare naturală. Din acest motiv,
„configurația relațiilor internaționale s-a schimbat: în locul relației RusiaUcraina, au apărut noi relații între Crimeea și noua Ucraină, între Crimeea
și Rusia și între Rusia și noua Ucraină. Acțiunile Rusiei, care au împiedicat
extinderea jurisdicției noii Ucraine asupra teritoriului Crimeei, au fost legale,
odată ce au fost bazate pe consimțământul populației din Crimeea. Aceste
acțiuni nu pot fi calificate ca sprijin pentru una din părți într-un război civil,
dat fiind că din momentul producerii rupturii, Crimeea și noua Ucraină
au încetat să fie părți ale aceluiași stat. În aceste împrejurări, argumentele
suplimentare prezentate de Rusia (invitația din partea Președintelui, dreptul
la autoapărare, intervenție umanitară) nu sunt necesare” [“С момента
распада изменилась конфигурация международных отношений: вместо
российско-украинских отношений возникли отношения Крыма и новой
Украины, отношения Крыма и России и, наконец, отношения России и
новой Украины. Действия России, препятствующие распространению
юрисдикции новой Украины на территорию Крыма, были
правомерными, поскольку они опирались на согласие населения Крыма.
Данные действия не могут квалифицироваться как поддержка одной
из сторон в гражданской войне, поскольку с момента распада Крым
и новая Украина перестали быть частями одного государства. В этих
условиях использование Россией дополнительных аргументов (согласие
президента, право на самооборону, гуманитарная интервенция) не
является необходимым“].44 Într-adevăr, este dificilă identificarea unei
interpretări mai absurde a dreptului internațional, care nu ar avea nimic în
comun cu conceptul bine stabilit al continuității statelor, potrivit căruia un
stat – ca subiect al dreptului internațional – nu poate dispărea și nu poate fi
eliberat de obligațiile sale datorită schimbării (chiar și în cazul în care este
neconstituțională) guvernării (la fel, continuitatea statului se prezumă și în
cazul în care ar avea loc schimbări ale teritoriului sau populației acestuia sau
în cazul ocupației militare străine).45 În acest sens, poate fi amintit faptul că
în septembrie 1939, Uniunea Sovietică a invadat Polonia (trecând de partea
Germaniei Naziste în războiul contra Poloniei), invocând temeiul că statul
polonez a încetat să existe.46
Acest tip de argumentare, potrivit celor expuse de V. Tolstykh, nu doar
transcende în mod evident „hotarele” dreptului internațional. Cu regret,
trebuie menționat faptul că nu este un caz izolat. Argumente de ordinul
absurdului și juridic irelevante sunt în mod similar expuse în publicațiile
altor juriști ruși. Acest fapt devine observabil din încercările de prezentare
a argumentelor istorice și prin punerea la îndoială a statalității Ucrainei la
justificarea anexării Crimeei.
Ibidem.
A se vedea Marek, K. Identity and Continuity of States in Public International Law (Identitatea și continuitatea statelor în
dreptul internațional public). Geneve: Librairie E. Droz, 1954, p. 15-126, 551-587; Crawford, J. The Creation of States in
International Law (Crearea statelor în dreptul internațional). Oxford: Clarendon Press, 1979, p. 403-420.
46
Marek, K., nota 29 supra, p. 148-149.
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2.3. Argumente istorice
După cum poate fi observat „Discursul privind Crimeea” al lui Putin
din 18 martie 2014,47 menționat mai sus, un rol important în revendicarea
„reunificării” Crimeei cu Rusia este jucat de argumentele privind restaurarea
„dreptății istorice”; acestea includ declarații privind neconstituționalitatea
transferului Crimeei către Republica Sovietică Socialistă Ucraineană
în 1954, precum și afirmații care pun în evidență apartenența istorică a
Crimeei la Rusia. Argumentul istoric a fost folosit de către Vitaly Ciurchin
– reprezentantul Rusiei la ONU – în adresarea sa din 27 martie 2014 în
fața Adunării Generale a Națiunilor Unite: „Adevărul istoric a triumfat. De
ani de zile, Crimeea a fost parte integrantă a țării noastre – împărtășim o
istorie și cultură comune și, cel mai important, același popor. Și doar decizia
voluntaristă a liderilor URSS din 1954, prin care Crimeea și Sevastopolul
au fost transferate către Republica Ucraineană, deși într-un singur stat, a
distorsionat starea naturală a lucrurilor.”48 Ne putem aminti că în aceeași
manieră Al Treilea Reich și-a întemeiat revendicarea de returnare a teritoriilor
de care a fost deposedată Germania în conformitate cu Tratatul de Pace de la
Versaille din 1919.
Merită remarcat faptul cum „argumentul istoric” este prezentat de
președintele Asociației Internaționale de Drept, A. Kapustin. Aidoma lui
V. Putin în „Discursul privind Crimeea” din 18 martie 2014,49 A. Kapustin
a accentuat că „reunificarea” țintea spre repararea pagubelor provocate de
destrămarea Uniunii Sovietice în 1991: „[justificarea istorică] nu poate
fi ignorată atunci când ne referim la reunificarea națiunilor care istoric au
fost unificate. Divizarea Rusiei și Crimeei a fost artificială, în mare; iar în
procesul dezintegrării URSS, o soluționare juridică satisfăcătoare a disputelor
teritoriale nu a fost implementată, din motive istorice. Prin urmare,
concluzia înțelegerilor bilaterale între Federația Rusă și Ucraina, precum și
documentele Comunității Statelor Independente se refereau doar la status
quo și nu abordau subiectul statutului juridic al unor teritorii disputate, ceea
ce înseamnă că încă există unele dispute teritoriale nesoluționate și conflicte
pe teritoriile Comunității Statelor Independente.”50 În scrisoarea deschisă a
Asociației de Drept Internațional din Rusia, la fel, este indicat că în rezultatul
Ciurchin V., Discurs al Reprezentantului Permanent al Rusiei la Națiunile Unite, în fața Adunării Generale ONU. New York,
2014-03-27 [accesat 2016-10-10]. <http://russian-embassy.org/en/?p=1060>.
49
A se vedea nota 18 supra. Regretând destrămarea URSS și pretinsa dezintegrare a poporului rus, V. Putin a declarat: „Ceea
ce părea neverosimil, a devenit realitate. URSS s-a destrămat. Evenimentele au derulat într-atât de vertiginos, încât puțini din
cetățeni înțelegeau drama celor întâmplate atunci și consecințele lor. Mulți oameni din Rusia, Ucraina și din alte republici sperau
că apariția la acea vreme a Comunității Statelor Independente va deveni o nouă formă de statalitate comună. – Li s-a promis
valută comună, spațiu economic comun și forțe armate comune, dar toate acestea au rămas doar promisiuni, iar marea țară așa
și nu s-a înființat. Iar atunci când Crimeea s-a pomenit în alt stat, în acel moment Rusia a simțit că nu a fost doar furată, ci chiar
jefuită. Pe lângă acestea, trebuie să recunoaștem sincer că însăși Rusia, prin faptul că a pus în acțiune „parada suveranităților”
[”запустив парад суверенитетов” – n.t.] a contribuit la destrămarea Uniunii Sovietice, iar la oficializarea destrămării URSS,
a fost uitată atât Crimeea, cât și baza principală a flotei din Marea Neagră – Sevastopol. Milioane de ruși au mers la culcare
locuind într-o singură țară, dar s-au trezit fiind peste hotarele ei și au devenit minorități naționale în fostele republici sovietice,
iar poporul rus a devenit unul din cele mai dispersate, dacă nu chiar cel mai dispersat popor din lume. Astăzi, după mulți ani,
am auzit că locuitorii Crimeii până nu demult spuneau că atunci, în anul 1991, ei au fost transmiși dintr-o mână într-alta ca un
sac de cartofi. Este greu să contești acest fapt. Statul rus – ce este el oare? Deci, Rusia? Ai plecat capul și te-ai smerit, ai înghițit
amarul. Țara noastră atunci se afla într-o situație atât de grea, încât nu putea realmente să-și apere interesele. Dar, oamenii nu
s-au putut smeri cu această nedreptate istorică.”
50
Kapustin, A., nota 26 supra, p. 113.
48
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„desfășurării referendumului din Crimeea, exprimarea de voință în favoarea
întoarcerii poporului din Crimeea la pământul istoric – Rusia a devenit
restaurator al dreptății istorice, realizare a temeiurilor juridice dezvoltate
istoric.”51
În acest mod, precum notează Borgen, istoria comună este prezentată
ca factor prin care, cumva, s-ar reduce din drepturile suverane ale Ucrainei
asupra teritoriului său, astfel revenindu-se la vremurile de până la adoptarea
Cartei ONU.52 Într-adevăr, declarațiile citate nu sunt mai mult decât o
ignoranță completă și o negare cinică a principiilor adânc ancorate în dreptul
internațional modern, precum respectul pentru integritatea teritorială a
statelor și inviolabilitatea hotarelor lor, principiul uti possidetis juris care
este aplicat la delimitarea hotarelor statelor nou-create. Aceste declarații
reprezintă și o abordare „cu adevărat inovativă” a tratatelor în materie de
delimitare a hotarelor, golindu-le astfel de conținut.
Într-același timp, lucrările unor juriști în drept internațional din Rusia
includ o aplicare și mai ambițioasă a argumentării istorice (care se bazează
cel mai probabil și dezvoltă gândurile lui Putin despre destrămarea URSS).
Alexandru Salenco argumentează că Acordurile de la Belaveja53 privind
încetarea existenței URSS au încălcat voința poporului rus privind
păstrarea URSS în forma unei federații reînnoite, precum a fost exprimată
în referendumul Uniunii Sovietice din 17 martie 1991.54 Mai mult, același
autor afirmă că președintele URSS, Mihail Gorbaciov, dar și alți participanți
la reuniunile de la Novo-Ogariovo, care la 23 aprilie 1991 au semnat un
tratat între conducerea centrală a URSS și nouă republici unionale (tratatul
viza transformarea Uniunii Sovietice într-o federație de state independente),
au încălcat conștient normele constituționale fundamentale ale URSS, dat
fiind faptul că rezultatele referendumului Uniunii Sovietice din 17 martie
1991 erau obligatorii în raport cu toate republicile unionale, inclusiv pentru
cele șase care au boicotat referendumul (Lituania, Letonia, Estonia, Georgia,
Armenia și Moldova).55
Este evident faptul că aceste argumente ce vizează evaluarea legalității
dezintegrării URSS au un potențial câmp de aplicare mai larg decât
Circulară a Consiliului Executiv al Asociației de Drept Internațional, nota 25 supra.
Borgen, Ch., nota 20 supra, p. 255.
53
Соглашения о создании Содружества Независимых Государств [Acord de înființare a Comunității Statelor Independente,
(cunoscut și ca Acordurile de la Belaveja)]. Minsk, 1991-12-08: <http://rusarchives.ru/statehood/10-12-soglashenie-sng.
shtml>. Acordurile de la Belaveja au fost semnate între președintele RSFS Boris Ielțin, președintele Ucrainei Leonid Kravciuc și
președintele Parlamentului din Belarus Stanislav Șușchevici. Acest acord declara că „URSS, ca subiect al dreptului internațional
și a realității geopolitice, își încetează existența” și în baza lui a fost instituită Comunitatea Statelor Independente (CSI) în locul
acesteia.
54
Salenco, A. Legal Aspects of the Dissolution of the Soviet Union in 1991 and Its Implications for the Reunification of Crimea
with Russia in 2014. (Aspecte juridice ale destrămării Uniunii Societice în anul 1991 și impactul acesteia asupra reunificării
Crimeei cu Rusia în 2014). Zeitschrift für ausländisches öfentliches Recht und Völkerrecht. Heidelberg Journal of International
Law. 2015, vol. 75 (1), pp. 158-159.
55
Ibid., p. 156. A. Salenco, bazându-se pe cele afirmate de Tretiacov, susține că “Referendumul Uniunii Sovietice din 17.3.1991
a devenit un indicator al năzuințelor pentru independență ale acelor republici unionale din „imperialismul sovietic” care avea
ca scop propriul lor micro-imperiu și, primind […] libertatea pentru propriile națiuni, nu doresc să cedeze nici cât de puțin din
această libertate pentru alte națiuni locuitoare ale teritoriilor statelor lor (a se vedea Salenco, p. 149).
51
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justificarea anexării Crimeei. În fapt, A. Salenco argumentează că președintele
URSS, Mihail Gorbaciov, a recunoscut în mod ilegal independența
„autoproclamatelor republici baltice” (Lituania, Letonia, Estonia), așa cum
niciuna din ele aceste trei republici nu a îndeplinit vreo cerință a Legii URSS
„Privind soluționarea retragerii din URSS a unei republici unionale” din
3 aprilie 1990.56 Cineva ar putea nota ironic faptul că astfel A. Salenco ar
pregăti baza ideologică pentru încercarea de restaurare a Imperiului Sovietic.
Din nou, este regretabil, dar în afirmațiile sale cu greu pot fi găsite argumente
juridice sau, și mai puțin, vreun temei în dreptul internațional. Ceea ce
putem identifica doar este servilismul orb al politicii revanșiste a Rusiei și
președintelui ei V. Putin, i.e. caracteristică atât de apropiată doctrinei juridice
sovietice.
2.4. „Statalitatea falită” a Ucrainei
Odată cu revanșismul istoric, ideile care pun la îndoială statutul Ucrainei
ca stat suveran au un rol important în argumentarea juriștilor ruși la
justificarea anexării Crimeei. Din nou, aceasta se încadrează în „Discursul
privind Crimeea” al lui V. Putin din 18 martie 2014 în care pot fi regăsite
aluzii la dezintegrarea statului ucrainean și absența unui guvern legitim în
Ucraina, ceea ce este văzut ca un rezultat al pretinsului amestec din Vest, la
care Rusia este obligată să reacționeze.57
Prin urmare, nu este de mirare că punerea la îndoială a statalității
Ucrainei de către juriștii din Rusia se bazează pe argumente care indică spre
neconstituționalitatea pretinsei lovituri de stat (Revoluția Demnității),
precum și spre influența care ar fi fost exercitată de către puterile din
Vest asupra noului guvern de la Kiev. Potrivit lui V. Tomsinov, una din
caracteristicile dominante privind particularitatea secesiunii Crimeei este
faptul că „reunificarea Crimeei cu Rusia a avut loc, în mare, ca rezultat al
perceperii de către poporul din Crimeea a faptului că loviturile de stat
periodice, […] incapacitatea guvernelor care s-au perindat de a asigura
o dezvoltare economică continuă și condiții de bază, decente de viață
nu sunt întâmplătoare: acestea indică nu spre tulburările temporare din
societatea ucraineană și a conștiinței ei politice și juridice, ci spre viciile
ei permanente care împiedică formarea unei statalități ferme în Ucraina.
Incapacitatea societății ucrainene de a crea un stat matur, capabil să asigure
condiții decente de viață tuturor cetățenilor săi […] este un argument
în plus pentru divizarea Ucrainei de Crimeea și pentru unificarea ei cu
Rusia” [“воссоединение Крыма с Россией произошло во многом
вследствие осознания его народом, что периодические государственные
перевороты, [...] неумение сменяющих одно другое правительств
обеспечить нормальное развитие экономики, элементарные условия
Ibid., pp. 156-157.
A se vedea nota 18 supra. Putin de asemenea a declarat că în împrejurările curente, Crimeea trebuie să beneficieze de
suveranitate consolidată și permanentă, care poate fi doar cea a Rusiei: „ Крым – это наше общее достояние и важнейший
фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым
суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня.”
56
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для нормальной человеческой жизни не случайны: они представляют
собой проявление не временных недугов украинского общества, его
политического и правового сознания, а постоянно присущих ему пороков,
не позволяющих возникнуть на Украине нормальной самостоятельной
государственности. Неспособность украинского общества создать
полноценное государство, обеспечивающее необходимые условия
для нормальной человеческой жизни всем гражданам, [...] является
еще одним основанием для выхода Крыма из состава Украины и
воссоединения с Россией”].58
Încercările de umilire a statului ucrainean prin refuzul respectării
suveranității ei, precum și uzul de expresii ofensatoare din paleta propagandei
sovietice, la fel, sunt evidente atunci când este descrisă situația din Ucraina
de după anexarea Crimeei. Dat fiind că prin desfășurarea alegerilor din
octombrie 2014 în Ucraina a dispărut posibilitatea aplicării argumentului
privind neconstituționalitatea guvernului, motivarea s-a concentrat pe
reliefarea statutului pretins subordonat al Ucrainei (lipsa suveranității).
Acest punct de vedere este prezentat în termeni extremi, spre exemplu, în
monografia aceluiași V. Tomsinov:
”Reticența conducerii SUA și a Uniunii Europene, precum și a elitelor
Ucrainei, care sunt complet dependente de SUA și UE, de a soluționa
chestiunea apartenenței Crimeei pe calea negocierilor […] lasă ca unic
mijloc posibil de fapt de rezolvare a controversei, i.e. dezintegrarea totală a
statului existent Ucraina și a lichidării lui ca subiect de drept internațional
[evidențiere adăugată de V. Tomsinov]. O astfel de posibilitate, de eliberare
a relației Rusiei cu Vestul de povara chestiunii Crimeei este pe deplin
implementabilă în practică, în principal ca rezultat al intensificării proceselor
distructive în cadrul statului ucrainean. Aceste procese poartă un caracter
obiectiv și nu pot fi oprite de către nicio forță externă.
În rezultat, Ucraina a fost subordonată definitiv grupurilor de guvernare
din Vest, în primul rând celor din SUA și, în principal, și-a pierdut chiar
și gradul redus de independență a statului care i s-a oferit după dizolvarea
Uniunii Sovietice. Hotărârile de primă importanță și esențiale pentru
statul ucrainean nu sunt luate în Ucraina. Autoritățile ucrainene, inclusiv
președintele și șeful guvernului sunt doar agenți ai voinței externe, executori
ai deciziilor conducerii SUA și ai Uniunii Europene.
Actualmente, o vulnerabilitate deosebită a statului ucrainean transformă
segmentul lui de conducere […] într-unul deloc eficient în raport cu
îndeplinirea rolului său de agent al politicii din Vest […]. Mai exact,
această împrejurare nu-i permite Vestului să prevină decesul final al statului
ucrainean.”59
[„Нежелание руководителей США и Европейского Союза и
находящихся в полной от них зависимости украинских правящих
группировок решить вопрос принадлежности Крыма путем
Tomsinov, V., nota 24 supra, p. 30.
Tomsinov, V. A. “Krymskoe pravo“ ili Juridicheskie osnovanija vossoedinenija Kryma s Rossiej [“Crimean Law“ or the Legal Basis
for the Reunification of Crimean with Russia]. Moskva: Zercalo, 2015, pp. 118-119.
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переговоров, на основе международного права в современном его
состоянии и с учетом выраженной на референдуме воле крымского
населения оставляет единственный реальный вариант разрешения
этого противоречия, а именно: полное разрушение существующего
ныне украинского государства, его ликвидацию как субъекта
международного права. Такой вариант освобождения отношений
России с западными державами от бремени крымской проблемы
является вполне осуществимым на практике, причем главным образом
вследствие нарастания разрушительных процессов внутри самого
украинского государства. Эти процессы носят объективный характер и
не могут быть остановлены при помощи каких-либо внешних сил.
[...] В результате в настоящее время Украина оказалась окончательно
подчиненной правящим группировкам Запада, прежде всего США,
и в сущности утратила даже ту небольшую государственную
самостоятельность, которую получила вследствие распада Советского
Союза. Важнейшие, жизненно значимые для Украины государственные
решения принимаются теперь не на Украине. Украинские власти,
в том числе президент и глава правительства, являются всего лишь
проводниками чужой воли, исполнителями тех решений, которые
принимаются руководством США и Европейского Союза.
Чрезвычайная слабость ныне существующего украинского
государства делает его правящий слой в целом и высших должностных
лиц в частности совершенно неэффективными в роли проводников
политики Запада внутри и во вне Украины. Именно это обстоятельство
не позволяет Западу предотвратить окончательное крушение украинской
государственности“].60
Aici, este necesară din nou revenirea la cele exprimate de Ch. Borgen
și anume faptul că suveranitatea, în retorica rusească, „devine efemeră” și
tranzitează de la statutul de valoare de bază, protejată de dreptul internațional,
la un simplu fapt care ar putea sau nu interveni în ecuație, în anumite
circumstanțe. Într-același timp, suveranitatea însăși este redefinită astfel încât
să extindă acoperirea suveranității Rusiei și să reducă din suveranitatea fostelor
state sovietice (”vecinătatea imediată”).61 Pe acest fundal, toate națiunile care
au ales independența față de dominația rusească nu mai sunt independente
și, potrivit acestei descrieri, ar merita să dispară de pe harta lumii. Nimic nu
mai poate fi adăugat la acest concept absurd, care nu-și regăsește rădăcinile
în drept.
Concluzii
Ce învățăminte ar putea fi trase din argumentarea descrisă mai sus a
demnitarilor și juriștilor din Rusia privind justificarea anexării Crimeei?
Probabil concluzia principală ar fi că această argumentare ne demonstrează
din nou specificul percepției rusești a dreptului internațional, care diferă
60
61

Ibid. Același citat, în limba originală – rusa.
Borgen, Ch., nota 20 supra, pp. 261-262, 273.
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tranșant de cea din Vest.62 Acest înțeles specific al dreptului internațional, ca
mijloc a politicii rusești, reflectă ideea că statul rus ca o derzhava puternică
este în drept să i se acorde „mai mult spațiu” regional și istoric; Rusia ar
urmări o pretinsă „idee rusească” unică și prin urmare ar avea și dreptul de
a-și supraveghea și proteja vecinătatea.63 Aparent, potrivit acestei percepții
a dreptului internațional, așa state ca Ucraina pot exista doar dacă sunt
subordonate Rusiei, iar Rusia este în drept să pretindă orice teritoriu care a
fost parte a fostei URSS.
Analizarea modului în care conceptele de drept internațional sunt
manipulate în scopul făuririi narațiunii „reunificării”, la fel, demonstrează
că nu există limite la aceste manipulări menite să creeze o realitate pseudojuridică de alternativă, ce ar servi justificării așa-numitei reunificări ai Crimeei
cu Rusia. Toate mijloacele sunt considerate potrivite în vederea realizării
acestui scop: granițele între dreptul internațional și cel național, precum
și între drept și politică, în general, sunt șterse; sunt prezentate argumente
aparent absurde care nu-și găsesc temeiul în drept, practica statală sau în
doctrina juridică; la fel, sunt făcute declarații umilitoare la adresa a întregi
națiuni din vecinătate, precum și sunt folosite declarații vecine cu instigarea
la ură. Precum notează Ch. Borgen, „Rusia făurește o concepție a dreptului
internațional care i-ar servi nevoilor ei de politică externă.”64 Prin urmare, este
regretabil, dar trebuie să tragem concluzia că actualmente știința dreptului
internațional a Rusiei a devenit un instrument politic, i.e. degradarea acesteia
a ajuns la etapa în care poate fi greu percepută ca știință. Mai mult, aceasta
continuă trista tradiție a științei juridice a fostei Uniuni Sovietice – servilismul
orb pentru regimul de la guvernare și pentru conducătorul acestuia.
În concluzie, este necesar a fi subliniat faptul că toate elementele narațiunii
„reunificării” se încadrează perfect în conceptul politic mai larg al „lumii
rusești” (Ruschii Mir), creat pentru justificarea acțiunilor din așa-numita
„vecinătate imediată” și reflectat în „Discursul privind Crimeea” al lui Putin
din 18 martie 2014.65 „Lumea rusească” nu are la bază etnia, ci cuprinde
moștenirea sovietică și vorbitorii de limbă rusă. Unul din elementele cheie ale
acestui concept este dreptul pe care și-l rezervă Rusia de protejare a grupurilor
care aparțin „lumii rusești” în țările din afara hotarelor Rusiei. Acest drept se
extinde asupra următorilor subiecți din străinătate, enumerați de V. Putin:
„compatrioți [sootecestvenichi], poporul rus [ruschie liudi] și persoanele de
alte etnii, care simt că fac parte din lumea rusească lărgită.”66 Considerând
faptul că protecția ar putea implica gama întreagă a mijloacelor disponibile,
variind de la cele politice și economice la cele militare, acest concept servește
ca unealtă importantă pentru ambițiile geopolitice rusești. Precum nota
Mälksoo, L. Russian Approaches to International Law (Abordarea Rusească a dreptului internațional). Oxford: Oxford
University Press, 2015, p. 192.
63
Ibid.
64
Borgen, Ch., nota 20 supra, p. 279.
65
A se vedea nota 18 supra. În acest discurs, V. Putin a revendicat din nou dreptul Rusiei de a apăra populația rusă (compatrioții)
oriunde în lume.
66
Socor, V. Putin Inflates “Russian World” Identity, Claims Protection Rights (Putin supradimensionează identitatea „lumii
rusești”, pretinde la drepturi de protecție). Eurasia Daily Monitor. 2014-07-02, vol. 11, ediția 120: <http://www.jamestown.
org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42579&no_cache=1#.Vo5US_mLSUk>.
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Marlene Laruelle, „conceptul lumii rusești oferă un repertoriu deosebit de
intens: este o imaginație geopolitică, un atlas mintal neclar pe care diferite
regiuni ale lumii și diferitele lor legături cu Rusia pot fi articulate în mod
fluid. Această vaguitate face parte din structura conceptului și permite ca
acesta să fie reinterpretat în diferite contexte. În primul rând, aceasta servește
ca justificare a ceea ce Rusia consideră a fi dreptul său de supraveghere a
evoluării vecinilor săi și, atunci când consideră necesar de punere în acțiune
a politicii intervenționiste. În al doilea rând, concepția argumentează că
aceasta ar fi modalitatea de reconectare a Rusiei cu trecutul ei pre-sovietic
și post-sovietic, prin reconcilierea cu diaspora rusească. Finalmente, este
un instrument critic pentru ca Rusia să se promoveze ca brand pe arena
internațională și să-și promoveze propria poziție în lume.”67
Este important să atragem atenția la similitudinea aparentă a esenței
acestei doctrine, inclusiv narațiunea „reunificării”, cu următoarea declarație:
„1. Cerem unificarea tuturor germanilor într-o Germanie Mare, în baza
principiului de autodeterminare al tuturor popoarelor. 2. Cerem ca poporul
german să aibă drepturi egale cu cele ale altor națiuni; iar Tratatul de pace de
la Versaille și St. Germain cerem să fie abrogat.”68 Da, este adevărat că aceste
declarații sunt primele două puncte ale Programului Partidului Național
Socialist German al Muncitorilor – organizație care a fost declarată criminală
de către Tribunalul de la Nurenberg. Prin urmare, nu poate surprinde faptul că
narațiunea „reunificării” Rusiei este atât de apropiată ideologiei naziste și că
de fapt folosește argumente identice celor prezentate de criminalii naziști în
timpul procesului de la Nurenberg. Astfel, ar putea fi trasă concluzia că există
similarități și chiar lucruri identice dintre ideologia și argumentarea nazistă,
pe de o parte și conceptul lumii rusești, inclusiv narațiunea „reunificării”
descrise mai sus, pe de altă parte. Pot fi găsite doar diferențe minore, în
mare parte legate de denumirea națiunilor și a țărilor vizate. Astfel, poate fi
observat că am eșuat din nou în a trage învățăminte din istorie, dacă aceleași
concepte care deja au dus la catastrofa Celui de-al Doilea Război Mondial
par să fie vii (în primul rând și cel mai mult în Rusia) și nu au primit o reacție
eficientă.
Prin urmare, în final, cineva și-ar putea pune ironic întrebarea: cine este
câștigătorul Celui de-al Doilea Război Mondial? Sau a învins, într-adevăr,
Rusia războiul contra nazismului?

Laruelle, M. The “Russian World”. Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination. („Lumea rusească”. Puterea necoercitivă
a Rusiei și imaginația geopolitică). Centre of Global Interests. 2015, p. 1.
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Constituționalismul populist: o contradicție de noțiuni?
Jan-Werner Müller1
Populismul s-a dovedit a fi un concept extrem de dificil de definit. În
pofida unei mari divergențe între diferite încercări de a capta acest fenomen
politic, este remarcabil faptul că mai mulți observatori sunt de acord în
privința unui aspect: și anume, orice nu ar fi, populismul este în mod inerent
ostil față de mecanismele și în cele din urmă, față de valorile care de obicei
sunt asociate cu constituționalismul: constrângerea voinței majorității,
sistemul de balanțe și contrabalanțe, protecția minorităților sau, în aceeași
ordine de idei, a drepturilor fundamentale ca atare (o excepție remarcabilă
este Kaltwasser 2015). Se presupune că populiștii sunt nerăbdători față
de procedurile și timpul politic pre-structurat; se spune chiar că ei sunt
împotriva „instituțiilor” și „reprezentării mediatizate” ca atare, preferând o
relație directă, nemediatizată dintre liderul în persoană și popor (Taggart
2000, Weyland 2001, de la Torre 2015). Cu referire la acest presupus antiinstituționalism, există acuzația că populiștilor nu le place „reprezentarea”
și ei optează în loc pentru o „democrație directă” (după ne demonstrează
referendumurile). Totuși, deși există impresia larg răspândită - atât între
filosofii politici, savanții în științe sociale și cel puțin juriștii teoreticieni din
America – că populismul, în pofida unor importante deficiențe normative, ar
putea acționa în anumite circumstanțe ca o „forță de corectare” a democrației
liberale, care s-a îndepărtat prea mult „de oameni” (Mudde și Kaltwasser
2013). Ori, într-un limbaj mai sofisticat din punct de vedere conceptual:
există cel puțin o tensiune între liberalism și democrație, iar populismul ar
putea cumva ajuta partea democratică.
Posibil că tonul din paragraful anterior a scos deja în vileag cadrul (legal
și normativ): sunt de părere că trebuie să tratăm multe din afirmațiile de
mai sus despre populism (și într-o măsură oarecare în favoarea acestuia)
mai sceptic. Articularea acestui scepticism este mai dificilă dat fiind faptul
că cei care comentează despre populism cu greu cad de acord asupra unor
termeni și condiții pentru un schimb de argumente. În special, în măsura
în care există o dezbatere semnificativă despre populism și constituționalism
împreună, aceasta suferă de câteva caracteristice ghinioniste: în primul
rând, discuția, în special, dar nu doar în Contextul SUA, se confundă tot
mai des cu controversa normativă despre meritele majoritarismului (și
invers, control jurisdicțional); în al doilea rând, nu există o distincție clară
sau cel puțin perceptibilă între constituționalismul popular, pe de o parte
și constituționalismul populist, pe de altă parte (Brettschneider 2015); și,
în al treilea rând, și cel mai important: „populismul” devine un înlocuitor
vag pentru „participarea civică” sau „mobilizarea socială” (și, în mod invers,
diminuarea puterii judecătorilor și altor elite): de exemplu, dacă analizăm
Jan-Werner Müller, profesor în cadrul Departamentului Politici, Universitatea din Princeton, SUA; profesor-invitat în cadrul
Institutului de Ştiinţe Umaniste, Viena. Această lucrare se bazează pe Müller 2014, Müller 2015a și Müller 2015b. Aduc
mulțumiri dlui Mattias Kumm pentru câteva ocazii de a pune în discuție acest articol în detalii.
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lucrarea savantului constituțional Elizabeth Beaumont care scrie: „îmi
asum libertatea de a folosi termenii civic și popular în sens larg și în mod
interschimbabil, deoarece termenul laic înseamnă, de obicei, persoane
ordinare, cetățeni sau persoane neoficiale” (Beaumont 2014, 4; de asemenea,
Balkin 1995; și, în vederea aplicării populismului în contextul constituțional
german, Haltern 1998); sau Tom Donnelly, care afirmă că pentru toate
diferențele sale, adepții constituționalismului popular se pare că împărtășesc
o „sensibilitate populistă” – care, într-un final, se referă doar la „o convingere
comună că poporul american (și reprezentanții săi aleși) trebuie să joace un
rol continuu în modelarea sensului constituțional contemporan” (Donnelly,
161-2); sau Mila Versteeg care afirmă că o constituție populistă este una în
care conținutul pare a fi în conformitate cu valorile majorităților dintr-un
stat, indiferent de faptul dacă „însăși oamenii” sunt implicați în elaborarea
constituției și modificarea constituției (Versteeg 2014).
Dincolo de caracterul vag al conceptelor folosite (sau, probabil, cu
privire la această neclaritate), este faptul că dezbaterile despre populism și
constituționalism – în special în SUA –foarte repede capătă o conotație
emoțională: încep să zboare acuzații de elitism și „demofobie” (dacă nu
pur și simplu ura față de democrație), teoreticienii sunt suspectați că au
„atitudine negativă față de energia politică a oamenilor simpli”, sau acuzați
de promovarea oclocrației sau chiar a violenței mulțimii (Parker 1993, 532).
Totuși, fără a înțelege populismul într-un mod adecvat și precis nu
se poate purcede la o analiză semnificativă a relației dintre populism și
constituționalism. Acest articol își propune să ofere anume o astfel de analiză.
În primul rând, vreau să prezint o definiție a populismului ca un fenomen
de discurs distinct (sau cu alte cuvinte, o ideologie). În special, vreau să
demonstrez că atunci când examinăm retorica populiștilor, descoperim că
aceștia nu sunt doar anti-elitiști, ci, în mod necesar, sunt și anti-pluraliști și
prin urmare, susțin ceea ce eu numesc pretenția populistă de bază: că doar ei și
anume ei reprezintă în mod adecvat oamenii autentici (luând act de viziunea
că populiștii sunt inerent împotriva principiului de reprezentare politică).
Acest lucru definițional este urmat de un șir de argumente despre modul în
care populismul poate fi aplicat în practică ca un stil distinct de guvernare
și ca un imperativ la consolidarea unor tipuri anumite de instituții (luând
act de viziunea că populismul este inerent anti-instituțional). După aceasta
voi demonstra că populiștii pot într-adevăr să scrie constituții, dar aceste
constituții tind să încalce anumite idei de bază ale dimensiunii normative ale
constituționalismului (precum și ale democrației): acestea nu au funcția de a
facilita pluralismul și nu sunt în stare să protejeze în mod adecvat drepturile
constitutive ale democrației, cum ar fi libertatea de exprimare și libera
asociere. Exemplele mele specifice (succinte) vor fi preluate din constituția
Ungariei în vigoare din anul 2012 și trei din cele mai elocvente exemple de
constituționalism populist recent din America Latină (Venezuela, Ecuador
și Bolivia – fără a susține că acestea sunt în mod similar sau într-o măsură
egală problematice). După aceasta voi încerca să fac o diferență între un
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constituționalism populist extrem de problematic și o formă legitimă de
constituționalism popular, înainte de a conchide că constituționalismul
populist este nedemocratic ca atare. Prin urmare, răspunsul la întrebarea pusă
în titlul acestui articol este, de asemenea: populiștii pot scrie constituții care
oferă constrângeri adevărate, dar populismul și constituționalismul normativ
– înțeles ca și cale de conservare a pluralismului și garant al drepturilor – nu
se potrivesc.
Ce este, de fapt, populismul?
Chiar și o examinare fugitivă a comentariilor politice contemporane cu
privire la populism ne indică despre înțelegeri extrem de divergente a definiției
populismului. Cel puțin în Europa populismul este, în general, asociat cu
„politicile iresponsabile” sau o anumită formă de „proxenetism politic”
(uneori, termenii demagogia și populismul sunt folosite interschimbabil).
Totuși, populismul este destul de frecvent identificat cu o anumită clasă
socială, în special burghezia minoră și, până în momentul în care țăranii
au dispărut din peisajul politic european (aș spune prin anul 1979), cei
implicați în cultivarea pământului. Aceasta pare să fie o teorie sociologică
robustă (desigur, clasele sunt concepții, dar acestea pot fi specificate din
punct de vedere empiric în categorii destul de plauzibile). Această diagnoză
de clasă este adesea un profil mult mai speculativ al psihologiei sociale: cei ce
îmbrățișează pretențiile populiste în mod public și, în special, cei ce își dau
votul pentru partide populiste, sunt conduși de „anxietate” sau „frică” (față
de modernizare, globalizare, etc.) sau – sentimentul cel mai des invocat în
discuțiile despre populiști – „resentimentul”. 2
Nici unul din aceste criterii aparent directe nu ajută la identificarea clară a
populismului. Faptul că accentul se pune pe anumite grupuri social-economice
este dubios din punct de vedere empiric, după cum s-a arătat în mai multe
studii relevante (Priester 2012); mai puțin evident, acest lucru adesea rezultă
dintr-un set extrem de discreditat de ipoteze ale teoriei modernizării. Axarea
pe psihologia politică nu este în mod necesar negândită, însă este dificil de a
vedea că unele emoții se regăsesc doar la politicienii populiști și adepții lor; și
repet, unele abordări psihologice sunt profund legate de teoria modernizării
(totuși, se spune că oamenii au resentimente cu privire la modernizare și vor
să păstreze sau să aducă înapoi lumea „pre-modernă”).
Dar, în cele din urmă, cum rămâne cu noțiunea populismului ca o chestiune
de promisiuni politice false? Desigur, este dificil să negăm că unele politici
într-adevăr pot deveni iresponsabile: cei ce decid asupra acestor politici nu
s-au gândit prea mult; ei au eșuat la colectarea tuturor informațiilor relevante;
sau cel mai plauzibil, cunoștințele lor privind consecințe probabile pe termen
lung îi fac să se abțină de la politicile care să le aducă beneficii pentru ei doar
pe un termen destul de scurt.
Aceste preocupări nu sunt doar rezultatele unei lumi fanteziste neoliberale.
Însă ele nu servesc la delimitarea unei definiții (sau a tipului ideal) a
Definiția „resentimentului” tinde să importe o moștenire de pesimism cultural și presupuneri contestabile despre psihologia de
masă a discursului public contemporan. Potrivit afirmațiilor lui Nietzsche, elitele prin definiție nu sunt pline de resentimente.
2
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populismului. În majoritatea cazurilor, nu există o linie clară, necontestată
între responsabilitate și iresponsabilitate. Destul de des învinuirile pentru
„populism iresponsabil” sunt foarte fanatice, și așa se întâmplă că „politicile
iresponsabile” denunțate sunt în beneficiu, aproape de fiecare dată, pe cei
defavorizați.
Deci, dacă toate aceste perspective și criterii posibile sunt problematice,
rămâne întrebarea: ce este populismul? Sugerez că populismul este o
particularitate a imaginației moraliste a politicii, o metodă de a percepe
lumea politică care se opune persoanelor pure din punct de vedere moral
și totalmente unite, dar, după părerea mea, până la urmă fictive, față de
minoritățile mici, în special elitelor, care sunt în afara cercului de persoane
autentice. În afară de această critică a elitelor, mai există totuși și elementul
adițional al discursului populist: populiștii pretind în mod necesar că ei – și
doar ei – reprezintă în cel mai adecvat mod persoanele autentice, corecte și
pure din punct de vedere moral.
Astfel, populiștii nu sunt doar anti-elitiști – criticile aduse elitelor (atunci
când populiștii sunt în opoziție) sunt o necesitate și nu o condiție suficientă
pentru populism. De asemenea, ei trebuie să fie anti-pluraliști.3 Pretenția în
ceea ce privește reprezentarea morală exclusivă a persoanelor adecvate, pure
din punct de vedere moral, este la baza populismului. Actorii politici care nu
își asumă angajamentul lor față de această pretenție, în înțelegerea mea, nu
sunt populiști. Cu alte cuvinte, nu există populism fără un argument parspro-toto și o pretenție privind reprezentarea excluzivă, ambele având o natură
primară morală, în raport cu natura empirică (Arato 2013).
De cele mai dese ori, dar nu și neapărat, „moralitatea” este specificată de
populiști prin limbaje de lucru și corupție (din care motiv unii observatori
au asociat populismul cu o ideologie a „producerismul”).4 Populiștii sunt
asemuiți unor persoane pure, inocente și totdeauna muncitoare în raport
cu elita coruptă, care, în mare parte, nu lucrează (adesea pentru a-și servi
interesele proprii), iar în cazul populismului de dreapta, inclusiv împotriva
păturilor de jos ale societății (cei care, de fapt, tot nu lucrează și trăiesc pe
seama altora). Mai mult ca atât, populiștii de dreapta constituie în mod
tipic o „coaliție nesănătoasă” între elita căreia nu îi aparțin cu adevărat și
grupurile marginale căreia, de asemenea, nu îi aparțin (un exemplu recent ar
fi American Tea Party [n.tr. American Tea Party – mișcare politică din SUA]).
Deci, concepția moralistă a politicii promovate de populiști depinde în
mod clar de unele criterii pentru a face distincție între ceea ce este moral
și imoral, pur și corupt. Însă aceasta nu trebuie să se refere la muncă.
Dacă „munca” se dovedește a fi indeterminat, marcherii etnici pot sări în
ajutor. Dar este greșit să gândim că populismul întotdeauna este o formă a
naționalismului. De fapt, pentru ei critica populismului este mai ușoară, dacă
vor presupune că populismul este un simplu naționalism sau chiar o anumită
Aduc mulțumiri dlui Cristóbal Rovira Kaltwasser pentru discuțiile la acest subiect. Rovira Kaltwasser, de asemenea, a subliniat
anti-pluralismul populiștilor, dar îl localizează în mare parte în imaginea persoanelor omogene; argumentul meu este că
populiștii promovează o imagine, și mai mult ca atât, se opun unui pluralism al pretențiilor reprezentative.
4
Producerismul nu poate fi pur economic – este un concept natural care valorifică producătorii, de exemplu, Georges Sorel.
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formă a șovinismului etnic. Trebuie să acordăm populiștilor beneficiul
îndoielii și să admitem că în multe cazuri ei chiar operează cu percepția unui
bun comun care este mai aproape de concepțiile epistemice ale democrației,
contrar situației de default în ceea ce privește utilizarea marcherilor etnici
care să facă diferența. Populiștii pot și, de cele mai dese ori, chiar se bazează
pe noțiunea existenței unui bun comun distinct, pe care persoanele îl pot
distinge și o vor face și că politicianul sau partidul (sau, mai puțin plauzibil,
mișcarea) poate implementa cu exactitate o astfel de concepție a bunului
comun în calitate de politică – cu alte cuvinte, ei invocă imaginea unui
mandat imperativ bazat pe o concepție monistă a persoanelor și ceea ce
trebuie să spună aceste persoane (Urbinati 2014). Mai mult ca atât, acest
accent pe idea bunului comun, comprehensiv în mod clar pentru bunul simț
și capabil să fie articulat ca o politică corectă ce poate fi ulterior solicitată la
nivel colectiv, cel puțin parțial explică de ce populismul este adesea asociat cu
idea suprasimplificării provocărilor de politici: de exemplu, Ralf Dahrendorf
care fără îndoială exprimă o idee larg răspândită atunci când pretinde că
„populismul este simplu, democrația este complexă” (Dahrendorf 2003).
Conceptul specific moral a politicilor pe care îl exprimă populiștii are două
implicații importante. În primul rând, populiștii nu trebuie să se pronunțe
împotriva ideii de reprezentare ca atare: mai mult, ei pot să susțină o anumită
versiune anume a acesteia. În cuvinte simple, populiștii sunt de acord cu
reprezentarea, atâta timp cât reprezentanții potriviți reprezintă persoanele
potrivite, care iau decizii corecte și prin urmare, doresc realizarea unui lucru
corect. Unii populiști cer mai multe referendumuri pentru a fi siguri – dar
numai ca mijloace de confirmare a ceea ce ei deja consideră persoane pure
din punct de vedere moral și nu din cauza că doresc ca aceste persoane să
participe continuu la viața politică sau din cauza că ei doresc cel puțin ca
oamenii simpli să aibă un cuvânt de spus în procesul de guvernare (după
cum sugerează propunerile pentru selectarea reprezentanților din partea
majorității, de exemplu). Populiștii văd oamenii ca fiind preponderent pasivi,
odată ce s-a dovedit că populistul adevărat țintește la bunul comun adecvat;
iar în teorie – și în practică – această dorință particulară poate fi recunoscută
fără vreo participare din partea poporului.
În continuare, cum poate pretenția față de reprezentarea morală excluzivă
să meargă în pas cu realitatea populiștilor care, de fapt, sunt în opoziție, sau
chiar dacă sunt la putere, nu obțin 100% din voturi? Populiștii prezintă un
model discursiv clar al procedurii de soluționare a acestei probleme. Una din
strategii reprezintă negarea faptului că oamenii în totalitatea lor empirică ca
cetățeni cu drept de vot sunt, de fapt, oameni reali și că rezultatul alegerilor
în baza procedurilor obișnuite este cea mai adecvată apropiere pe care o avem
față de „voința populară”. În cele din urmă, „oamenii” pot deveni ceva de
genul unei entități ficționale în afara unor proceduri democratice existente
sau chiar mai general, a procedurilor legale, un organ pretins omogen
invocarea căruia poate dejuca rezultatele alegerilor (și alte chestiuni legale)
în cadrul democrațiilor. Nu întâmplător noțiunea faimoasă (sau nefaimoasă)
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a lui Richard Nixon cu privire la „majoritatea silențioasă” a avut un asemenea
succes în rândul populiștilor: dacă majoritatea nu tăcea, aceasta ar fi avut deja
un guvern care să reprezinte cu adevărat poporul. Dacă politicianul populist
pierde în timpul alegerilor, aceasta nu este din cauza faptului că el nu reprezintă
majoritatea, ci deoarece majoritatea nu a îndrăznit să vorbească. Cu alte
cuvinte, populiștii nu sunt în mod necesar împotriva instituțiilor politice ca
atare, după cum au sugerat unele descrieri ale fenomenului, dar cel puțin, atât
timp cât sunt în opoziție, ei vor invoca întotdeauna „existența” poporului
neinstituționalizat – în opoziție existențială față de voința populară, după
cum s-a manifestat în alegerile actuale sau chiar în sondajele de opinie.
O asemenea noțiune fictivă – cineva ar spune chiar mistică – a „poporului”
nu este utilizată pentru prima dată în istoria gândirii politice. Teoreticienii
de tipul lui Baldus susțin concepția care este similară teoriei celor două
corpuri ale regelui, potrivit căreia exista poporul ca un grup empiric, mereu
schimbător de indivizi, pe de o parte – și, pe de altă parte, eternul populus ca
un corpus mysticum (Kantorowicz, 209): corpus mysticum avea un caracter
corporatist ce semnifica o persoană fictivă sau juridică (colectivă); cu toate
acestea, aceasta a fost folosită drept sinonim pentru corpus fictum, corpus
imaginatum, corpus repraesentatum. Chiar dacă întotdeauna a existat o
posibilitate de a face distincție între corpul politic al regelui și corpul natural
al regelui, corpul politic al poporului (ceea ce Baldus a denumit hominum
collection in unum corpus mysticum) și poporul reprezentat și mediatizat prin
instituții pot fi separate. Și chiar dacă nu a fost un paradox, atunci pentru
oponenții lui Charles I în „luptă cu regele pentru a apăra regele”, populiștii
pot lupta în mod legitim cu elitele alese pentru a apăra oamenii adevărați
(ibid, 21-23).
Mai recent, noțiunea de popor, ca o realitate existențială, a fost utilizată
de Carl Schmitt împotriva reprezentării liberale simple a alegătorilor în
parlament (Schmitt 1993). Această distincție a servit în mod infam ca o
punte de la democrație spre ne-democrație: potrivit lui Schmitt, Mussolini a
fost o incarnare adevărată a democrației; asemenea filosofi cum ar fi Giovanni
Gentile, de asemenea, afirmă că fascismul poate fi o realizare mult mai de
încredere a idealurilor democratice (Gentile 1927/1928). Dimpotrivă,
unul din oponenții lui Schmitt, cum ar fi Hans Kelsen, insista că voința
parlamentului nu este și, de fapt, niciodată nu poate fi o voință populară –
deoarece voința populară este, de fapt, imposibil de diferențiat: tot ce putem
verifica sunt rezultatele alegerilor; restul, potrivit lui Kelsen, (în special,
unele concepții ale unității organice a „poporului” de unde pot rezulta unele
interese ale partidelor) se referă la o „iluzie metapolitică” (Kelsen 1981, 22).
Cu alte cuvinte: Schmitt s-a gândit că corpul politic (individual sau colectiv)
ar putea face corpul oamenilor vizibil în întregime. Kelsen s-a gândit că cel
din urmă va rămâne întotdeauna invizibil și, prin urmare, necunoscut.
Concluzia mea este următoarea: populismul este o modalitate morală
distinctă de a forma o imagine despre lumea politică și întotdeauna implică o
reprezentare morală exclusivă. Desigur, practic toți actorii politici înaintează,
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după cum sugerează Michael Saward, o „revendicare reprezentativă” (Saward
2006). Diferența dintre politicienii democrați și cei populiști este că primii
le înaintează în calitate de ipoteze – pretenții/revendicări reprezentative, în
concepția lui Saward – care pot fi dezmințite empiric în baza rezultatelor
empirice ale procedurilor și instituțiilor obișnuite cum ar fi alegerile (ibid.,
298). Populiștii, pe de altă parte, vor persista cu pretenția/revendicarea lor
reprezentativă indiferent de situație; deoarece pretenția/revendicarea lor
este de natură morală, și nu empirică, aceasta nu poate fi dezmințită. Mai
mult ca atât, când sunt în opoziție, populiștii sunt nevoiți să pună la îndoială
instituțiile care au rezultate „greșite din punct de vedere moral”. Prin urmare,
ei într-adevăr pot fi percepuți ca fiind „dușmani ai instituțiilor” – dar nu a
instituțiilor în general; mai degrabă, ei devin dușmanii mecanismelor de
reprezentare, care nu sunt capabile să-și justifice pretenția față de reprezentarea
morală exclusivă (sau ei substituie ceea ce percep a fi o instituție cu defecte
cu una pe care o consideră fără defecte – de exemplu, Rafael Correa care a
substituit în Ecuador Congresul cu Adunarea Națională [de la Torre 2010]).
Populismul la putere: trei caracteristici
Înțelepciunea convențională spune că partidele populiste sunt, în primul
rând, partide de protest și că protestele nu pot guverna, deoarece nimeni
nu poate protesta împotriva sa (și odată ce actorii politici au devenit o elită
a puterii, devine imposibil – adică, auto-contradictoriu – pentru ca ei să
perpetueze o poziție anti-elitistă). Într-adevăr, deși partidele populiste
protestează oarecum împotriva elitelor, aceasta nu înseamnă că populismul
care guvernează va deveni auto-contradictoriu. În primul rând, toate eșecurile
populiștilor aflați la guvernare sunt din cauza elitelor ce activează după cortină,
fie acasă sau – cel mai probabil – peste hotare (sau, câteodată, ei pot învinui
partenerii de coaliție și impune compromise și constrângeri [Albertazzi și
McDonnell 2015]). Mulți populiști care au învins continuă să se poarte în
rol de victime. În al doilea rând, populiștii de la putere guvernează, cel mai
probabil, în conformitate cu logica populistă care afirmă că populiștii sunt
doar reprezentanți legitimi din punct de vedere moral ai poporului și, prin
urmare, doar unele persoane sunt de fapt reale și autentice – astfel, merită
suport și, în cele din urmă, un guvern bun. Această logică se poate manifesta
în trei modalități diferite: colonizarea statului, clientelismul de masă precum
și legalismul discriminatoriu, și în final represiunea societății civile.
În primul rând, populiștii tind să colonizeze sau să „ocupe” statul. O astfel
de strategie de consolidare sau chiar perpetuare a puterii, desigur, nu este
atribuită exclusiv populiștilor. Ceea ce este particular în privința populiștilor
este faptul că ei pot realiza această colonizare în mod deschis și în baza
pretențiilor/revendicărilor lor reprezentative morale de bază. Populiștii s-ar
putea întreba cu indignare de ce oamenii nu-și preiau statul prin intermediul
reprezentanților lor de drept? De ce ar trebui cei ce obstrucționează voința
populară adevărată în numele neutralității serviciului civil, de exemplu, să nu
fie purificați?
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În al doilea rând, populiștii tind să se implice în ceea ce oamenii de
științe politice numesc clientelism în masă: schimbul de favoruri materiale
și nemateriale între elite pentru sprijinul politic în masă. Din nou,
acest comportament nu este exclusiv pentru populiști: multe partide își
recompensează clientela pentru faptul că s-au prezentat la urnele de votare;
alți observatori pot spune că, din perspectivă realistă, clientelismul în masă și
democrația sunt mai mult sau mai puțin același lucru (Fukuyama 2014). Dar
iarăși, ceea ce îi face pe populiști diferiți este faptul că ei se implică în astfel de
practici în mod deschis având justificare morală publică: de fapt, pentru ei,
doar câțiva oameni sunt cu adevărat oameni și, prin urmare, merită susținerea
a ceea ce este statul lor pe drept. În aceeași ordine de idei, doar câteva persoane
se vor bucura de protecția deplină a legilor; alții, care nu aparțin poporului
sau care lucrează în mod activ împotriva poporului, trebuie să fie tratați în
mod cuvenit. Oamenii de științe politice numesc această abordare „legalism
discriminatoriu” (sau, în cuvinte mai simple, idea că „pentru prietenii mei
totul; pentru dușmanii mei - legea” (Weyland 2013).
Colonizarea statului, clientelismul în masă și legalismul discriminatoriu
sunt fenomene ce pot fi atestate în mai multe situații istorice, precum Priester
2012; Mazzuca 2013. Totuși, în regimurile populiste le putem găsi pe toate
trei – și încă un tip de surplus moral: astfel de practici pot fi, cel puțin
potențial, recunoscute și justificate. Colonizarea statului, clientelismul în
masă și legalismul discriminatoriu au, ca să zicem așa, o conștiință morală
curată.
Există încă un element al diplomației populiste care merită menționat.
Populiștii la putere tind să fie (cel puțin) aspri cu organizațiile nonguvernamentale care îi critică. Încă o dată, hărțuirea sau chiar reprimarea
societății civile nu este o practică exclusivă pentru populiști. Însă pentru
ei, opoziția din interiorul societății civile creează o problemă morală și
simbolică particulară: în mod potențial, aceasta subminează dreptul lor la
reprezentarea morală exclusivă. Prin urmare, devine crucial de a pretinde (sau
chiar a „demonstra”) că societatea civilă nu este deloc o societate civilă, iar
ceea ce pare a fi o opoziție populară nu are nimic de a face cu persoanele
corespunzătoare. Aceasta explică de ce asemenea conducători ca Vladimir
Putin în Rusia și Viktor Orbán în Ungaria au făcut tot posibilul pentru
a discredita ONG-urile ca fiind controlate de puterile din exterior (și a le
declara „agenți străini”). Într-o anumită măsură, ei încearcă să transforme
poporul unificat (și pasiv), din numele căruia vorbesc, într-o realitate: prin
reducerea la tăcere sau discreditarea celor care refuză pretenția reprezentativă
a lui Putin și Orbán (și, câteodată, oferindu-le oportunitatea de a părăsi țara
și, astfel, de a se separa în alt mod de oamenii puri, adevărați).
În cele din urmă, populismul la putere va însemna dominanța actorilor
politici care, chiar și în față unei opoziții persistente, vorbesc din numele
tuturor (și pretind, în mod esențial, că l’état, c’est nous (statul suntem noi), cu
previziunea că acest particular „noi” constituie unica reprezentare legitimă a
poporului), iar în rezultat opoziția devine nu doar o chestiune particulară, o
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parte partizană a poporului, dar efectiv separată de popor (Arat 2013, 150).
Și aceasta este o ironie mare, deoarece populismul la putere adesea aduce
sau, cel puțin, consolidează sau oferă o altă varietate a celor ce sunt opuși
cel mai mult și a celor ce tind habitual să acuze elitele stabilite: excluderea
și uzurparea statului (Priester 2012, 20). Ceea ce fac elitele corupte, într-un
final, vor face și populiștii, doar cu o justificare clară și o conștiință curată.
Constituționalismul populist …
Am dedicat ceva timp analizei caracteristicilor regimurilor populiste
pentru a demonstra plauzibil ceea ce, probabil, trebuie să fie evident la toate
etapele, că populiștii nu sunt în general „împotriva instituțiilor” (de fapt,
pentru nimeni nu poate exista o politică fără instituții disponibile – ceea ce
nu înseamnă că o anumită instituție, cum ar fi statul, este cumva inevitabilă
din punct de vedere istoric). Populiștii sunt doar împotriva instituțiilor
specifice – anume acelea care, în opinia lor, nu produc rezultate politice
corecte din punct de vedere moral (contrar celor empirice). Dar această
formă a „anti-instituționalismului” este pusă în valoare doar atunci când
populiștii sunt în opoziție. Populiștii la putere vor fi de acord cu instituțiile,
adică cu instituțiile lor.
Populiștii care au suficientă autoritate vor încerca să elaboreze o nouă
constituție populistă – atât în sensul unei soluții social-politice noi, cât și în
baza unui set de reguli noi pentru jocul politic (pe care unii savanți în domeniul
constituționalismului le-au numit drept un „manual de funcționare”). Este
tentant să credem că în termenii „manualului de funcționare”, populiștii vor
căuta un sistem ce ar permite expresia nerestricționată a unei voințe populare
sau, oarecum, ar consolida relația nemediatizată instituțional dintre un lider
și pueblo (popor). Deseori se crede că populiștii sunt moștenitorii lui Jacobins
(și, fie conștient sau inconștient, studenți ai lui Rousseau).
Totuși, țin să repet că lucrurile nu sunt atât de simple. Revendicarea
înaintată privind voința populară independentă este plauzibilă pentru
populiști când ei sunt în opoziție – totuși, ei doresc să aibă o expresie
autentică a populus în calitate de corpus mysticum dezinstituționalizat, nonprocedural, împotriva rezultatelor actuale ale sistemului politic existent.
În astfel de circumstanțe, este, de asemenea plauzibil, pentru ei să spună
că vox populi este una (și totalmente unificată), și că sistemul de balanțe și
contrabalanțe, divizările de putere, etc. previn claritatea voinței singulare,
omogene, a poporului singular, omogen.
Totuși, când sunt la putere, populiștii vor fi, cel mai probabil, mai puțin
sceptici cu privire la constituționalism ca mijloc de creare a constrângerilor
în interpretarea voinței poporului – cu excepția faptului că voința populară
(niciodată empirică, dar interpretată moral) trebuie, în primul rând,
constatată de populiști, după care constituționalizată și doar apoi, limitată
constituțional. Or, admițând distincția explicată recent de Martin Loughlin:
după constituționalismul pozitiv urmează constituționalismul negativ
(Loughlin 2015). Populiștii vor încerca să perpetueze ceea ce văd drept o
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imagine adecvată a persoanelor pure din punct de vedere moral (identificarea
constituțională corectă) și, dacă este posibil, constituționalizarea politicilor
pe care ei le consideră a fi în conformitate cu imaginea poporului ( Jacobsohn
2010). Totuși, constituționalismul populist nu va favoriza în mod necesar
participarea populară sau nu va admite mai multe metode pentru exprimarea
voinței generale și nici nu va încerca să „constituționalizeze carisma”
liderului popular, după cum a sugerat recent Bruce Ackerman (Ackerman
2015). Nu este, de fapt, clar dacă constituțiile populiste vor reflecta cu
mai mare exactitate valorile larg răspândite (însă, după cum a arătat Mila
Versteeg, puține constituții o fac, deși „constituțiile populiste sunt cel mai
probabil ușor de găsit printre națiunile ce nu-și implementează promisiunile
constituționale în practică” [Versteeg 2014, 1168]).5
Indiferent de aceste caracteristici – care sunt explicate încă o dată ca
evidențiind pretențiile morale ale populismului – există un obiectiv mult
mai lumesc pe care constituțiile l-ar putea realiza pentru populiști: ei pot
păstra populiștii la putere. Desigur, am putea spune că chiar și acest scop are
o dimensiune morală în ceea ce privește scoaterea în evidență a imaginației
populiste: în calitatea lor de unici reprezentanți legitimi ai poporului,
populiștii, trebuie să fie constant la putere. Iar dacă perpetuarea puterii
devine scopul existenței lor, atunci există și posibilitatea că populiștii tratează
constituția ca o simplă fațadă, după cum a descris Giovanni Sartori, atunci
când în spatele fațadei se acționează destul de diferit (Sartori 1962). Ei ar
putea chiar sacrifica în mod deschis constituția lor, dacă aceasta nu servește
scopului. Aici exemplul Jacobinilor este foarte elocvent. După cum a afirmat
Dan Edelstein, îngrijorarea lor a fost redusă la expresia loială a voinței
generale mult mai mult decât au presupus istoricii (Edelstein 2009). Ei s-au
preocupat de coruperea voinței generale și și-au pus speranța în realizarea
unei forme a dreptului natural care să fie independent de dorința reală a
poporului (și a fragilităților însoțitoare). Atunci când constituția lor proprie
– și alegerile care au pus-o în vigoare – amenință înlăturarea Jacobinilor de la
putere, ei nu au ezitat să suspende efectiv constituția și să declanșeze teroare
în rândul celor considerați hors la loi (în afara legii).
Nu toate exemplele de constituționalism populist sunt la fel de
dramatice ca acesta (să lăsăm la o parte aspectele teroriste). Un exemplu
recent este constituția Ungariei, oficial denumită „Legea fundamentală”,
în vigoare din 2012. Constituția a fost precedată de un proces de
„consultare națională” ne-obligatorie, la care au răspuns aproape 920
000 de cetățeni, conform datelor oficiale (Uitz 2015, 286). Rezultatele
acestei consultări pot fi interpretate de autorii constituției în modul în
care își doresc, pentru a se încadra în concepția lor generală că alegerile
parlamentare din 2010 au avut drept rezultat o „revoluție la secțiile
de votare”, deoarece partidul câștigător a obținut o majoritate de două
treimi în Parlament. Se presupune că această „revoluție” a generat
Unul din rezultatele uimitoare ale Versteeg, în comparația sa globală a „popularității” constituțiilor este că „referendumurile
populare nu produc mai multe constituții populiste”, în opinia sa, decât constituții ce reflectă valorile larg răspândite în rândul
populației (Versteeg 2014, 1170).
5
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un mandat imperativ pentru a crea ceea ce guvernul a numit noul
„sistem național de cooperare” și pentru a elabora o nouă constituție.
Preambulul documentului sau „Recunoașterea Națională” se finalizează
cu constituționalizarea unei imagini foarte specifice a poporului maghiar
ca o națiune devotată supraviețuirii într-o lume ostilă, ca creștini buni
și ca un grup etnic, care poate fi în mod clar delimitat de minoritățile
ce locuiesc cu populația maghiară. În unele dispoziții instituționale, în
special în capitolul privind modificările și prevederile tranzitorii (care
de facto au statut constituțional), este evident scopul de a perpetua
populiștii la putere (ibid.). Au fost introduse prevederile privind limita
de vârstă și calificarea judecătorilor pentru a elimina profesioniștii care
nu se conformau puterii populiste aflate la guvernare (se poate spune,
constituționalism discriminatoriu); competențele și structura Curții
Constituționale (controlul crucial asupra puterii de guvernământ
înaintea introducerii „Legii Fundamentale”) au fost restructurate, iar
mandatele persoanelor oficiale alese de partidul de guvernare au fost
prelungite în mod extraordinar (9 ani în multe cazuri), aparent cu scopul
de a constrânge guvernele ulterioare, în conformitate cu presupusa
dorință populară. După cum a declarat Renáta Uitz, autorii constituției
au demonstrat „discreție politică deschisă la selectarea actorilor cu drept
de veto pentru noul regim constituțional” (ibid, 292).
Legea Fundamentală a Ungariei, deși inspirată probabil din opiniile
exprimate în timpul consultărilor naționale, nu a fost supusă niciodată
unui referendum. Prin comparație, mai multe constituții noi au fost
elaborate în America Latină de către adunările constituante alese și
au fost supuse ulterior votului popular, cum a fost, de exemplu, în
Venezuela, Ecuador și Bolivia (deși cazul recent al Columbiei este mai
puțin elocvent, deoarece este văzut de observatorii înțelegători cum ar
fi Pastorul Roberto Viciano și Rubén Martínez Dalmau, drept nuevo
constitucionalismo latinoamericano).6 Constituțiile mai vechi au fost
depășite în mod efectiv de procesul de formare a adunării constituante,
după care au fost înlocuite cu documente care, probabil, perpetuează
dorința populară fondatoare (sau „dorința constitutivă”, la voluntad
constituyente). Acea voință populară fundamentală a fost modelată
decisiv de populiști, deși Hugo Chávez, de exemplu, controla modul în
care adunarea „sa” constitutivă era aleasă și a asigurat ca majoritatea de
șaizeci de procente din partidul său să se transforme în peste nouăzeci de
procente de mandate într-o adunare constitutivă.
De fapt, idealul constituționalismului populist a fost invocat pentru a
consolida răspunderea executivă și pentru a slăbi răspunderea pe orizontală
(reducând puterea sistemului judiciar și/sau angajarea actorilor imparțiali
Pentru a fi siguri, există variații importante ale acestor cazuri: Venezuela se conformă cel mai clar modelului sugerat aici. De
asemenea, afirmația mea nu se referă la faptul că tot ce este inclus în aceste constituții este în mod automat atins de populism,
conform înțelegerii mele a termenului: eu cred că, în particular, elementele cu privire la persoanele indigene și mediu (cum ar fi
drepturile cu privire la natură în constituția Ecuadoriană), care cred că poate fi analizată separat de modelul populist. În același
timp, declararea statului Bolivian ca plurinațional nu poate fi în mod automat considerată drept dovadă că constituția permite
conservarea pluralismului.
6
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în funcții judecătorești).7 Astfel, noile constituții au reprezentat un ajutor
decisiv în cadrul proiectului populist „de ocupare a statului”, deoarece
trecerea la o nouă constituție justifică înlocuirea persoanelor oficiale
existente (Landau 2013, 213). În general, alegerile au fost mai puțin libere
și corecte, iar mass media a fost ușor controlată de organele executive. Ca
și în cazul Ungariei, nuevo constitucionalismo a folosit constituții potențiale
pentru a perpetua puterea populiștilor, în numele ideii că doar ei reprezintă
la voluntad constituyente.8
… și constituționalismul popular
S-ar părea că implicațiile acestei analize trebuie să fie profund conservative:
politicile trebuie să se limiteze la o interacțiune a instituțiilor politice oficiale;
oricare nu ar fi rezultatul empiric produs de aceste instituții, acesta trebuie să
fie legitim, iar revendicările despre, pentru și de către popor sunt interzise.
Însă aceasta este o neînțelegere. Într-o democrație, oricine poate lansa o
pretenție/revendicare reprezentativă și să vadă dacă o anumită circumscripție
răspunde la pretenție/revendicare; orice grup numit de Ackerman „persoană
mobilizată din exterior” poate încerca să transforme o constituție (Ackerman
2015). De fapt, s-ar putea spune că democrația este elaborată anume pentru
a multiplica aceste pretenții/revendicări: comportamentul reprezentanților
oficiali trebuie să fie contestabil, iar contestarea poate implica argumentul că
reprezentanții eșuează să reprezinte, ceea ce înseamnă că ei eșuează să acționeze
din numele alegătorilor lor sau, vorbind mai simbolic, ei devin neloiali față
de dânșii (Garsten 2009). Totuși, o astfel de contestare este diferită de
încercările de a vorbi din numele poporului ca un tot întreg și eforturile de
a deligitima moral pe toți cei care contestă pretenția/revendicarea dată (se
poate spune că cei ce contestă incluziunea involuntară în „Noi poporul”, astfel
de rezistențe la populism spun de fapt „nu din numele nostru”). Protestele în
stradă, petițiile online, etc. – toate au o semnificație democratică adevărată,
dar duc lipsă de formă democratică adecvată (Möllers 2008, 33-34).
Și totuși, cum rămâne cu toți cei care luptă în numele „puterii poporului”
în diverse părți ale lumii? Să luăm un exemplu recent: demonstranții
împotriva regimului Mubarak pe piața Tahrir au folosit astfel de expresii ca
„o mână”, „o societate” și „o cerere”. Trebuie oare să le ținem prelegeri și să le
spunem că din nefericire ei nu au înțeles corect noțiunea de democrație și
sunt sortiți unui constituționalism denaturat?
Analiza dată nu exclude nici într-un fel pretențiile cu privire la excluziune.
Fiecare poate critica procedurile existente, greșelile morale și să propună
criterii și mijloace pentru incluziunea ulterioară. Problema nu ține de critica
referitoare la eșuarea aranjamentelor prezente, ci de faptul că doar critica
poate vorbi cu exactitate pentru „popor”. De asemenea, o altă problemă este
și presupunerea prevalentă - nici empirică sau normativ justificată – a mai
multor democrați radicali că doar pretențiile pars-pro-toto pot realiza ceva
Sincer vorbind, a existat și încercarea de a forma o „constituție dedicată” (ca parte a constitucionalismo comprometido) pentru
a include noile drepturi fundamentale (cum ar fi „dreptul la o viață bună” și drepturile la un mediu ambiant) și consolidarea
rolului actorilor societății civile în politica constituțională (deși ambele au rămas la nivelul de aspirație).
8
Asta nu înseamnă că perioade lungi de timp la putere indică în mod automat triumful populismului – întrebarea nu ține doar
de succesiunea de facto a puterii, dar și de faptul dacă cei de la putere acceptă idea unei opoziții legitime.
7
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cu adevărat oportun pentru cei ce anterior au fost excluși, iar orice altceva
se va reduce la simpla administrare sau incorporare în sistemele existente
(Laclau 2005). Aceasta este aproape un clișeu pentru a sublinia că multe
constituții s-au dezvoltat din cauza luptelor pentru includere și din cauză că
„interpreții cetățeni” ai constituției au încercat să ceară revendicări morale
anterior nerealizate ce se conțineau în constituție sau care au schimbat în
mod radical formele existente ale pluralismului politic (Frank 2010).
Punctul netrivial este că cei ce luptă pentru incluziune rareori au pretins
că „Noi și doar noi suntem poporul”, din contra, ei au pretins de obicei „Și
noi suntem poporul” (cu pretenții inerente de „noi tot suntem poporul”).
Constituțiile cu principii democratice permit o contestare de tip deschis a
semnificației acelor principiilor într-o perioadă anume, iar după cum a fost
menționat mai sus, democrația este concepută să multiplice și să testeze
empiric pretențiile/revendicările de reprezentare (Garsten 2009). De sigur,
nu există nici o garanție că o astfel de contestare se va întâmpla de fapt sau dacă
lupta pentru incluziune va avea succes (sau în primul rând, dacă lupta va fi
despre incluziune – în comparație cu lupta împotriva ordinii constituționale
ca atare și desigur, lupta se poate duce și pentru excludere).
Constituțiile pot în mod ideal facilita ceea ce se numește lanțul de
înaintare a revendicărilor privind incluziune. Inițial „Noi poporul” nu
dispare totalmente din interiorul procesului politic obișnuit, nici nu rămâne
în calitate de agent actual, empiric și unificat – un fel de macro-subiect – în
afara ordinii constituite. Din contra, cei care sunt „Noi poporul” rămân o
întrebare deschisă, una în care democrația are multe modalități despre. După
cum a declarat o dată Claude Lefort, „democrația inaugurează experiențele
unei societăți nepricepute, necontrolate unde se spune că oamenii sunt de
sigur suverani, dar a căror identitate este în mod constant deschisă spre
interpretare, a căror identitate rămâne pentru totdeauna latentă” (Lefort
304). De fapt, populiștii sunt cei care strică lanțul de înaintare a revendicărilor
prin afirmarea că „poporul” poate acum fi identificat concluziv și ferm – și
că poporul este acum actual și nu latent. Este un fel de pretenție/revendicare
finală. În acest sens, populiștii de facto doresc un fel de încheiere (inclusiv
și în special o încheiere constituțională), ceea ce este destul de diferit de cei
care prin solicitarea incluziunii trebuie să se supună ideii unei incluziuni
ulterioare sau cu alte cuvinte, o continuare a lanțului de pretenții/revendicări
înaintate. Probabil exemplul Petrecerii de Ceai din America este un prim
exemplu de pledare pentru acest fel de încheiere constituțională.
Cum rămâne cu strigătele auzite pe Piața Tahrir sau, dacă ne întoarcem
înapoi un sfert de secol, strigătele emfatice „Noi suntem poporul” pe străzile
din Germania de Est în toamna anului 1989? Acest slogan este totalmente
legitim în fața unui regim ce pretinde că reprezintă în exclusivitate poporul,
dar de fapt exclude o porțiune mare de oameni din viața politică. Putem să
mergem și mai departe și să susținem că deși prima facie părea să fie un slogan
arch-populist, de fapt era o pretenție/revendicare anti-populistă: regimul
pretinde că reprezintă poporul în exclusivitate și interesul lor bine considerat
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pe termen lung (sau în așa fel a fost făcută justificarea standard a „rolului de
bază” a partidelor socialiste de stat), dar de fapt, das Volk este și vrea cu totul
altceva. În non-democrații „Noi suntem poporul” reprezintă o pretenție
revoluționară justificată și nu o pretenție populistă; aceasta poate oricând
duce la momente decisive de „carismă populară” (Hassanzadeh 2015). Iar
în regimuri populiste aceasta extinde limitele democrației reprezentative, dar
totuși mai rămâne careva respect pentru procedură (și realitatea empirică,
de altfel), chiar și o contestare aparent mică a regimului populist poate avea
repercusiuni enorme. Imaginați-vă un singur „om care stă” pe piața Taksim
în urma represiunii protestatarilor din Parcul Gezi (căruia eventual i s-au
alăturat mai mulți bărbați și femei). Un martor silențios, o memorie a
valorilor lui Atatürk (el stătea cu fața spre monumentul lui Atatürk), dar și
un reproș viu, comun împotriva pretenției guvernului de a reprezenta toți
turcii fără diferență.
Atunci când o pretenție/revendicare anume este democratică și când este
populistă, acest lucru nu întotdeauna este clar sau evident. De exemplu, în
Egipt a fost o perioadă între protestele inițiale pe Piața Tahrir și procesul
complex de elaborare a constituției, unde nu era întotdeauna ușor de făcut
distincție – cu siguranță nu era ușor de spus doar verificând dacă „poporul”
este cumva invocat. Cu siguranță, în perioada 2012 - 2013 a devenit clar că
Frăția Musulmană încerca să creeze o constituție populistă, partizană care
definea imaginea sa de popor pur și dorea să introducă constrângeri inspirate
de înțelegerea sa particulară a unui egiptean bun (Halmai 2013).
Concluzii
Sunt oare populismul și constituționalismul neapărat în contradicție? Am
afirmat că realitatea este mult mai complicată decât invocațiile clișeu ale lui
Rousseau și se sugerează că voința generală sau schemele simple includ populismul
pe partea democrației, iar constituționalismul pe partea liberalismului. Este
important să înțelegem pretenția/revendicarea morală generală anti-pluralistă
a populismului pentru a putea face o distincție între discursul populiștilor de
opoziție – unde ei într-adevăr văd că voința populară autentică este obstrucționată
- și populiștii la putere, ce elaborează constituții ce intenționează să reflecte
poporul în viziunea lor (și încearcă să perpetueze populiștii la putere). În special,
aceste constituții ar putea impune constrângeri ce ar conserva produsul unui
proces de elaborare a constituției extrem de partizan, din numele celor ce rămân
fideli față de o presupusă „voință fondatoare”.
De menționat că analiza mea nu depinde de luarea unei atitudini particulare
față de întrebarea dacă există asemenea lucruri ca puterea constituentă. Totuși,
aceasta s-a bazat pe noțiunea că democrația trebuie să fie pluralistă – fără a
susține opinia că pluralismul nu este nimic decât o valoare primordială (în aceeași
ordine de idei: o diversitate mai mare este întotdeauna mai oportună); aceasta
de asemenea, depinde de înțelegerea constituțiilor ca instrumente de menținere
a pluralismului (cu siguranță, aceasta nu este unica funcție; dar în contextual
discutat aici este, într-adevăr, importantă). Democrația trebuie să fie pluralistă
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deoarece, după cum a afirmat Lefort, într-o democrație oamenii conduc – și
totuși locul puterii trebuie să rămână gol. Nici un actor politic nu poate afirma
cu certitudine și fără ca restul să reprezinte sau chiar să incarneze poporul – în
schimb, avem o arenă politică comună (după cum este specificat în constituție)
pe care diverși actori pot lansa pretenții/revendicări reprezentative, iar aceste
pretenții/revendicări trebuie întotdeauna înțelese ca temporare, failibile și
autolimitante (Lefort 1988).
Democrația, după cum subliniază permanent faimosul Lefort, este o
incertitudine instituționalizată (instituționalizarea fiind oferită, încă o dată, de
o constituție). Populiștii, pe de o parte, promit certitudine, iar după cum arată
unele exemple discutate mai sus, ei nu vor ezita să folosească constituțiile pentru
a-și menține imaginea de parte a poporului și ceea ce ei consideră a fi politici
corecte din punct de vedere moral. Ceea ce ei distrug în cadrul acestui proces
este, de fapt, constituționalismul adecvat și, în cele din urmă, democrația în sine.
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Constituționalismul european: principii, criză și
ascensiunea autoritarismului
Gábor Attila Tóth1
Pacea eternă: o utopie realistă?
Cunoaștem, din descrierea lui Immanuel Kant, că pe firma unui hangiu
olandez era pictat un cimitir, care purta titlul satiric „Pacea perpetuă”.2 La
cine făceau aluzie aceste cuvinte? Care era sensul mesajului satiric? Probabil
că la întreaga omenire, sugerând că moartea este ceva inevitabil, că fiecare
își poate afla liniștea în mormânt și, pentru scurtă vreme, la hanul acestuia.
Titlul sarcastic i-ar fi putut avea în vedere în special pe conducătorii de state
care făcuseră din război un obicei, asigurând o cantitate constantă de cadavre
pentru cimitire.
În eseul său întitulat „Proiect filosofic”, Kant oferă o lectură într-o altă
cheie pentru Zum ewigen Frieden. În baza drepturilor și obligațiilor omului,
susține acesta, ne putem imagina, descrie și realiza cooperarea pașnică între
oameni.3 Kant subliniază că pentru oameni, nu starea de pace, ci situația de
război este o stare naturală (status naturalis), ceea ce înseamnă nimic mai
mult decât o amenințare continuă cu declanșarea ostilităților. Prin urmare,
starea de pace trebuie stabilită. Proiectul său propune trei Articole Definitive
în baza cărora se poate construi coexistența pașnică.
Primul Articol se referă la constituția civilă legitimă. Această constituție
se bazează, în primul rând, pe principiile libertății membrilor unei societăți;
în al doilea rând, pe principiile dependenței tuturor de o singură legislație
comună; și, în al treilea rând, pe legea egalității acestora. Singura guvernare
care are legitimitate în baza acestor idei este reprezentativă și limitată. Kant
numește acest tip de constituție republicană, spre deosebire de cea despotică.
Articolul al Doilea prevede că dreptul internațional trebuie să se bazeze
pe un federalism al statelor libere. Linia de gândire a lui Kant pornește de
la noțiunea de constituție civilă spre cooperarea statelor constituționale.
Oamenii din interiorul frontierelor unui stat pot afirma că între ei nu ar trebui
să existe niciun război, pentru că vor să se constituie într-un stat, adică să
instaureze ei înșiși o putere legislativă, executivă și judiciară, care să aplaneze
conflictele lor în mod pașnic. Aceasta reprezintă, practic, esența constituției
civile. În mod similar, statul poate susține că nu acceptă niciun război între el
și alte state, fapt care conduce la recunoașterea federației libere, a unei puteri
mai mari prin care sunt garantate drepturile în mod reciproc. „Dacă soarta
dictează ca oamenii puternici și iluminați se pot forma într-o republică, care
prin natura sa se înclină spre o pace perpetuă, aceasta oferă un pivot federației
Doctor în drept, Profesor, Universitatea ELTE din Budapesta, Universitatea Debrecen.
Immanuel KANT, Toward Perpetual Peace and Other Writings in Politics, Peace, and History, trad. de David L. Colclasure
(Yale University Press, 2006), 67. V. ediția românească, Spre pacea eternă, în Immanuel KANT, Scrieri moral-politice, Editura
Științifică, București, 1991, p. 387 (trad. Rodica Croitoru).
3
Ideea unei păci eterne a atras atenția unor reprezentanți eminenți ai tradițiilor filosofice rivale. A se vedea Jean-Jacques
Rousseau, A Lasting Peace through the Federation of Europe și Jeremy Bentham, A Plan for a Universal and Perpetual Peace în
The Principles of International Law
1
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cu alte state ca acestea să poată adera la ea și, prin urmare, să securizeze
libertatea în baza ideii legii națiunilor. Având tot mai multe astfel de asociații,
treptat federația se poate extinde.”4 Important, idea lui Kant despre legea
internațională presupune existența separată a statelor libere independente.
Pentru a preveni izbucnirea ostilităților, el preferă o uniune federativă puterii
superioare, care „se poate termina într-o monarhie universală”, un „despotism
fără suflet ce decade într-o anarhie.” Prin urmare, federația, un concept vast,
va restricționa, însă nu va pune capăt puterii de stat.
Articolul Trei introduce ideea legii cetățeniei mondiale. Deși, Kant
limitează scopul acestei noțiuni la obligația ospitalității universale, ceea ce
înseamnă dreptul unui străin de a nu fi tratat cu ostilitate la sosirea pe un alt
teritoriu, teoria sa îi corespunde cosmopolitismului de o manieră inventivă.
Potrivit acestuia, „superioritatea în genere a unei comunități date (mai
extinsă sau mai restrânsă) între popoarele pământului a ajuns atât de departe,
încât încălcarea dreptului într-un loc de pe pământ este resimțită în toate.
(...) Ideea unui drept cosmopolit nu este un mod de reprezentare fantastic și
exaltat al dreptului, ci o întregire necesară a codexului nescris atât al dreptului
de stat, cât și al dreptului internațional către un drept public al umanității
în genere, și astfel către pacea eternă, spre care nu ne putem lăuda că ne
apropiem continuu în afara acestei condiții”. Într-o lectură modernă notabilă
a lui Kant, ospitalitatea poate fi considerată ca o bază pentru recunoașterea
drepturilor omului.5 În această privință, pacea dintre națiuni a constituit
pentru Kant doar o prioritate de ordin instrumental. Cu ajutorul ordinii
juridice internaționale, pacea stabilă ar putea fi posibilă, fapt care reprezintă
o precondiție pentru înflorirea autonomiei personale și a drepturilor, teoretic
vorbind, în lumea întreagă.
Kant era convins că cele Trei Articole definitive: (1) constituția civilă, care
garantează libertatea și egalitatea, (2) un federalism al statelor libere și (3)
cetățenia mondială bazată pe drepturile omului reprezintă principiile care ne
conduc spre progresul civilizațional și spre coexistența pașnică. Este aceasta
o gândire utopică în mod necesar? Este o ignorare naivă a constrângerilor
naturii umane și a realității lumii? Sunt de acord cu cei care nu resping utopiile,
pentru că aceste experimente bine gândite ne-ar putea ajuta să înțelegem mai
bine cum este lumea de fapt. Mai mult, spiritul utopic poate constitui o sursă
de critică productivă a ambelor lumi și a idealurilor considerate valide. În
rezultat, câteodată realizăm că ceea ce am considerat drept consecințe necesare
ale constrângerilor din viața noastră se pot modifica în mod semnificativ.
Însă principiile morale și constituționale ale Păcii Perpetue nu sunt
utopice. Desigur, Kant fusese conștient că nu poate fi realizat un stat global
în viitorul apropiat. El înțelegea că natura are două posibilități de a separa
oamenii: diferența lingvistică și diferența religioasă. Aceste diferențe – în
coexistență cu imperfecțiunile umane – constituie surse de ură reciprocă și
pretexte de începere a războiului. Totuși, el era convins că cele trei articole
KANT, Ibid.
A se vedea mai multe în Seyla Benhabib, “Cosmopolitanism without Illusions,” in Seyla BENHABIB (ed.), Dignity in
Adversity. Human Rights in Troubled Times, (Cambridge: Polity, 2011)
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definitive propuse ca principii normative ar putea conduce la o cooperare
pașnică a statelor libere, pentru că acestea sunt principii realizabile în cadrul
constrângerilor naturii umane și ale lumii.
Teoria normativă a lui Kant se bazează pe principiul potrivit căruia
„trebuie îl implică pe poate”: nimeni nu poate fi obligat să facă ceva atât
timp cât acțiunea în discuție nu este realizabilă. Aceasta este o reluare a
ideii lui Jean-Jacques Rousseau, potrivit căreia orice încercare de a identifica
adevăratele principii ale guvernării trebuie să-i privească pe „oameni așa
cum sunt și legile așa cum ar trebui să fie”.6 Această tradiție teoretică a fost
continuată de John Rawls, care își considerase mediul filosofic drept „realistic
utopic”: realistic, pentru că putea fi realizat; utopic, pentru că acesta „reunește
rezonabilitatea și dreptatea cu condițiile care le permit cetățenilor să-și
realizeze interesele fundamentale.”7 Lucrarea sa The Law of Peoples, inspirată
în mare de Spre pacea eternă, este considerată o utopie realistică: ea încearcă să
demonstreze „cum ar putea trăi pașnic cetățenii rezonabili și popoarele într-o
lume corectă”.8 În mod similar, Habermas numește noțiunea de drepturi ale
omului realistic utopică, pentru că obiectivele ideale ale societăților corecte
nu sunt reprezentări ale fericirii colective, ci sunt ancorate în instituțiile
democrațiilor constituționale.9
Totuși, termenul de „utopie realistică” poate fi înșelător. Se pare că atât
realismul, cât și utopismul sunt încadrate sub acest nume, ceea ce ar fi,
bineînțeles, o contradicție in terminis. Este mai convenabil să spui că teoria
normativă a constituționalismului, a federalismului și a cetățeniei mondiale
nu constituie o filozofie a realismului, nici o utopie filantropistă, adică un
vis dulce al filosofilor, ci o încercare de a explica cum pot și cum trebuie să
se comporte persoanele diferite unele față de altele, fiind la fel de rezonabile
și de decente – și, în mod similar, statele lor. Oamenii ar trebui să acționeze
astfel încât să poată realiza asemenea obiective. Cea mai viguroasă teorie
rivală, o descriere pesimistă a condiției umane, este prezentată de Kant în
felul următor: „o astfel de teorie dăunătoare cauzează ea însăși în totul răul
pe care îl prezice.”10
O eră nouă după cel de-al Doilea Război Mondial
Răul nu a dispărut niciodată fără urmă; din contra. După cum ne
reamintește Mattias Kumm, de la Revoluția Franceză, care a culminat cu
teroarea, până la ascensiunea regimurilor totalitare în secolul XX, istoria
Europei moderne a fost departe de a constitui un simplu parcurs al progresului
unui consituționalism liberal iluminat.11 Kant nu a putut prevedea, pe de o
Jean-Jacques ROUSSEAU, Contractul social, (partea introductivă)
John RAWLS, The Law of Peoples, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999), 7
RAWLS, The Law of Peoples, vi. See also, John RAWLS, Political Liberalism: Expanded Edition (New York: Columbia
University Press, 2005), ix
9
Jürgen HABERMAS, Das Konzept der Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschenrechte, in Zur Verfassung
Europas. Ein Essay, (Berlin: Suhrkamp, 2011), 33-34
10
KANT, Ibid.
11
Mattias KUMM, “Taking 'The Dark Side' Seriously: Constitutionalism and the Question of Constitutional Progress Or:
Why it is Fitting to Have the 2016 ICON-S Conference in Berlin,” International Journal of Constitutional Law 13, vol. 4:
Editorial
6
7
8

BULETINUL CURŢII CONSTITUŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA NR. 1/2017 (2)

65
DOCTRINA CONSTITUŢIONALĂ

parte, creșterea naționalismului, la bază o idee progresivă opusă imperiilor
trecute, care s-a transformat în etnicism și a condus la oroarea nazismului.
Pe de altă parte, el nu putea presupune influența ideologiei comuniste și
escaladarea dictaturii staliniste. Prin urmare, constituționalismul european
s-a confruntat, de la începuturile sale, cu schimbări autoritare, care au
culminat adesea cu teroarea.
Nivelul supranațional: apariția dreptului european al drepturilor omului
Din păcate, ceea ce a condus națiunile europene spre o nouă eră de
cooperare pașnică a fost nimic altceva decât cel de-al Doilea Război Mondial.
Alec Stone Sweet propune sintagma „ordine juridică cosmopolitană”,
care descrie și evaluează sistemele juridice transnaționale contemporane
în termeni kantieni.12 Prevederile inițiale ale Declarației Universale a
Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite
în 1948, redau ideile practice ale lui Kant. Ca punct de pornire empiric,
Declarația acceptă că „ignorarea și disprețul față de drepturile omului a
condus la acte barbare care au ultragiat conștiința umanității.” Ca fundament
antropologic, aceasta susține că toate ființele umane reprezintă entități
autonome, „înzestrate cu conștiință și rațiune”. În baza acestor considerente,
textul declară că „recunoașterea demnității inerente tutror membrilor
familiei umane și a drepturilor egale și inalienabile constituie fundamentul
libertății, dreptății și păcii în lume”. În acest mod, Declarația conține dorința
unor relații prietenoase între națiuni și cere, de asemenea, ca statele membre
„să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității”.
În Preambulul său, Convenția Europeană a Drepturile Omului (CEDO),
semnată de statele membre ale Consiliului Europei în 1950, merge mai
departe decât Declarația Universală, afirmând că acesta este primul tratat
multilateral executoriu privind drepturile omului din Europa. Indiferent
de linia de demarcație dintre statele europene din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, CEDO privește guvernele statelor europene contractante
ca având „o concepție comună”, „un patrimoniu comun de idealuri și de
tradiții politice, de respect al libertății și de preeminență a dreptului”. Atunci,
semnatarii și-au putut declara fără dubii sau fără ezitări „atașamentul lor
profund față de aceste libertăți fundamentale care constituie temelia însăși a
justiției și a păcii în lume și a căror menținere se bazează în mod esențial, pe
de o parte, pe un regim politic cu adevărat democratic, iar pe de altă parte, pe
o concepție comună și un respect comun drepturilor omului din care acestea
decurg.”
În consecință, rezolvarea conflictelor pe cale pașnică, promovarea
drepturilor fundamentale și cooperarea echilibrată dintre puterile
constituționale reprezintă, de șapte decenii, un proiect ambițios al noii
ordini juridice europene. De la începutul Războiului Rece, statele din
vestul Cortinei de Fier s-au aflat în poziția deosebit de benefică de a deveni
participanți activi în procesul de integrare politică, juridică și economică.
12
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Consiliul Europei, fondat de 10 state, a devenit o comunitate de 47
state membre dedicate valorilor împărtăşite ale democrației, preeminenței
dreptului, drepturilor omului și dezvoltării economice. Deși Consiliul
Europei, ca organizație internațională, nu poate adopta legi obligatorii
ca legislativele naționale, jurisprudența obligatorie a Curții Europene a
Drepturilor Omului (CtEDO), organismul care interpretează CEDO,
reprezintă o contribuție unică la cultura juridică a statelor membre și nu
numai.
Cu referire la Uniunea Europeană, aceasta are o carieră impresionantă.
Îi găsim originile în Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, o
organizație supranațională creată în 1951, cu scopul de a valorifica aceste
resurse ale membrilor săi într-o piață comună. Această cooperare economică
restrânsă a evoluat, mai întâi, într-o comunitate economică europeană, prin
semnarea Tratatului de la Roma în 1957, pentru a ajunge la o integrare
economică mai largă, inclusiv la o uniune vamală. În al doilea rând, Tratatul
de la Maastricht (1992) a stabilit, iar Tratatul de la Lisabona (2008) a
reformat Uniunea Europeană, o fuziune politică și juridică a democrațiilor
constituționale, care pot fi caracterizate în prezent ca un amestec de structuri
supranaționale și interguvernamentale, situate sub o singură entitate juridică,
cu propriul ei sistem juridic și, într-o anumită măsură, cu o structură
constituțională cu sistem judiciar (Curtea de Justiție a UE, CJUE), cu
cetățenie europeană și cu alte instituții. Carta drepturilor fundamentale a
UE, obligatorie din punct de vedere juridic din 2009, combină, după cum se
știe, drepturile și libertățile garantate de CEDO cu drepturile și principiile
care rezultă din jurisprudența CJUE și din tradițiile constituționale comune
ale statelor membre. Cele șase titluri ale Cartei spun totul: „Demnitate,
Libertăți, Egalitate, Solidaritate, Drepturile Cetățenilor și Justiție.”
Progresia europeană de la războaie la cooperarea pașnică durabilă și de la
tratatul cărbunelui la o cartă a drepturilor fundamentale poate fi considerată
o perspectivă realizată. Așa cum a scris Kant, deși națiunile sunt separate,
relația lor poate fi sancționată prin principiile dreptului internațional; mai
mult, ele pot fi unite prin intermediul cetățeniei mondiale, dată fiind existența
unui interes comun. „Spiritul de comerț, care nu poate coexista cu războiul,
pune mai devreme sau mai târziu stăpânire pe fiecare popor. Pentru că între
toate puterile (mijloace) existente într-un stat și subordonate lui, puterea
banului ar putea fi cea mai sigură, se văd state care (nu tocmai sub imboldul
moralității) revendică promovarea nobilei păci, și întotdeauna acolo unde
amenință izbucnirea unui război în lume îl înăbușă prin medieri, ca și cum
ar întreține alianțe permanente.”13 În acest mod, ca motivații indirecte,
mecanismele pasiunilor și ale intereselor umane pot contribui la garantarea
păcii durabile și la respectarea drepturilor omului.

13

KANT, Ibid.
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Nivelul național: Comunitatea democrațiilor liberale
Ar fi mai potrivit să spunem că transformarea sistemelor juridice în
Europa a avut loc la două nivele: cel supranațional și cel național. Din acest
punct de vedere, este posibil să avem o perspectivă de ansamblu referitoare
la dezvoltarea constituțională europeană, care este, evident, una de excepție.
Statele europene preferă în mod unanim „democrația liberală” sau „democrația
constituțională”, în detrimentul altor sisteme politice. Sintagma „democrație
liberală” reprezintă un set de valori și principii politice: libertate, egalitate,
autonomie, autoguvernare colectivă, drepturi participative egale în procesul
de luare a deciziilor și altele. Totuși, sintagma „democrație constituțională”
indică în mod tipic instituțiile politice: ca normă juridică, constituția se
bucură de cel mai înalt rang, atât din punct de vedere procedural, cât și
din punct de vedere substanțial, sunt organizate alegeri libere și corecte în
mod periodic, reprezentanții aleși elaborează legi, competențele guvernului
sunt unele condiționate, iar instituțiile judiciare pun în aplicare drepturile
omului.14 Cu alte cuvinte, cele două sintagme au în vedere două caracteristici
ale aceleiași entități. Prima pune accentul pe valori și pe principii, iar ultima se
concentrează pe preferințele instituționale. Dacă drepturile constituționale
conțin anumite principii morale, instituțiile și procedurile constituțiilor
democratice servesc scopuri corespunzătoare acestor principii.15
Majoritatea țărilor din partea de vest a Cortinei de Fier au continuat
sau s-au transformat în democrații constituționale de la sfârșitul celui de-al
Doilea Război Mondial. Natura umană și diferențele de religie sau de limbă
rămân, bineînțeles, surse de ură reciprocă și pretexte ale violenței. Instituțiile
constituționale și normele care garantează drepturile omului au prevăzut,
totuși, cel mai potrivit mecanism pentru o rezolvare pașnică. De exemplu,
după aproape 30 de ani de conflict serios între romano-catolici, protestanți
și poliția britanică, Acordul de pace din Irlanda de Nord (sau Acordul din
Vinerea Mare) a condus la desfășurarea de negocieri pluripartinice între
Guvernul Regatului Unit, Irlanda și partidele politice din Irlanda de Nord,
care au rezultat în schimbări de ordin constituțional în Regatul Unit, Irlanda
modificându-și ulterior constituția, eliminând pretențiile teritoriale pentru
întreaga insulă a Irlandei. Ca o nouă evoluție, Acordul consideră CEDO
drept o piatră de temelie a coexistenței pașnice. Pentru a asigura în mod
egal drepturile persoanelor din Irlanda de Nord, indiferent de opiniile lor
religioase sau politice, Acordul stipulează că „Guvernul britanic va finaliza
incorporarea CEDO în dreptul Irlandei de Nord, oferind acces direct
la tribunale și remedii pentru încălcarea CEDO, inclusiv competențe
de anulare a legislației Adunării pentru aceste tribunale, din motive de
neconformitate.”16

János KIS, Constitutional Democracy, (Budapest, New York: Central European Press, 2003), ix-x
Gábor Attila TÓTH, Túl a szövegen, Értekezés a magyar alkotmányról, [Beyond the Text: An Essay on the
Constitution] (Budapest: Osiris, 2009)
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Mai mult, a apărut un nou model de schimbare a regimului constituțional
în numeroase state. În primul rând, în Spania și Portugalia negocierile
și compromisurile dintre deținătorii nedemocratici ai puterii și cei din
opoziția în formare au condus la trecerea de la regimurile autoritare la
democrațiile constituționale. Ca urmare a acestor experiențe, transformările
constituționale negociate în mod pașnic în Europa Centrală, împreună cu
unificarea Germaniei și dezintegrarea Uniunii Sovietice au aparținut noului
model de schimbare non-revoluționară și non-reformatoare a regimului.
Punctul de cotitură istorică pentru transformarea de la un regim autoritar la
democrație a fost anul 1989. Cu excepția României, demolarea regimurilor
comuniste a avut loc în mod pașnic, presupunând negocieri de masă
rotundă între delegații partidului de stat și opoziție. Tranzițiile democratice
coordonate au constat din două etape. În prima etapă, acordul de la masa
rotundă a stabilit regulile pentru pregătirea și organizarea alegerilor libere.
În mod subsecvent, la cea de-a doua etapă, reprezentanții liber-aleși au
înlocuit constituțiile reformate cu unele noi.17 Iată de ce autorii cataloghează
evoluțiile drept „tranziție coordonată”.18 Ca urmare a transformării, aceste
state au devenit democrații constituționale moderne. Ca modele pentru
constituțiile remodelate au servit instrumentele internaționale de drepturi
ale omului, dar și constituțiile vestice recente.
Transformările democratice sunt inseparabile de schimbările instituționale.
De exemplu, patru generații de curți constituționale europene arată cum
s-au născut instituțiile moderne ale constituționalismului din schimbarea
democratică. Prima: curtea constituțională austriacă, cea germană și cea
italiană au fost (re)stabilite după căderea regimurilor totalitare, la sfârșitul
anilor 1940 și începutul anilor 1950.19 A doua: curtea spaniolă și portugheză
au fost înființate după căderea regimurilor conduse de Franco și, respectiv,
Salazar la sfârșitul anilor 1970. A treia: curțile constituționale au început să
funcționeze în democrațiile post-sovietice de la începutul anilor 1990. În
fine, după destrămarea sângeroasă a Iugoslaviei, noile state independente și-au
organizat propriile instituții constituționale, inclusiv curțile constituționale.
Totodată, au apărut noi tipuri de control constituțional în mai
multe democrații europene, care nu au o curte constituțională. Curțile
Supreme de drept comun au ajuns, de facto, curți constituționale (Olanda,
Norvegia). Curțile înalte au fost redenumite, din Curtea de Arbitraj în
Curtea Constituțională (Belgia), sau prin asumarea funcțiilor judiciare ale
Camerei Lorzilor (Curtea Supremă a Regatului Unit). Ca o altă modalitate,
sub numele său original, organul judiciar suprem a dobândit competența
revizuirii constituționalității legilor aplicate în cazurile judiciare (Consiliul
Constituțional al Franței).

Andrew ARATO, “Conventions, Assemblies and Round Tables,” Global Constitutionalism, Vol I, No. 1, (2012), 173-200
János KIS, “Between Reform and Revolution: Three Hypotheses about the Nature of Regime Change,”
Constellations, Vol I, No 3. (January 1995), 399-421
19
Original, Favoreau a deosebit „trei etape” ale justiției constituționale. Louis FAVOREU, Les Cours Constitutionnelles, (Paris:
Presses Universitaires de France, 1986)
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În afară de tendințele naționale, cooperarea economică și juridică
supranațională a reclamat, de asemenea, preeminența dreptului și democrația
la nivel național, dar și, evident, parteneriatul pașnic dintre statele-națiune.
De exemplu, relația dintre Franța și Germania de pe parcursul ultimilor șapte
decenii pare să fie una fără precedent: aceste țări care au recurs în mod repetat
la războaie între ele au devenit forțele directoare ale unei Europe unite.
Această experiență sprijină celebra aserțiune potrivit căreia democrațiile
constituționale nu recurg la războaie unele împotriva celorlalte.
Justiția constituțională cooperativă
Imaginea de ansamblu a evoluției constituționale de după cel deal Doilea Război Mondial din Europa poate fi descrisă mai bine dacă
adăugăm următoarele două componente. Dacă cooperarea instituțională
supranațională și națională reflectă acțiunea puterilor verticale, putem
identifica, în același timp, o interacțiune orizontală a instituțiilor juridice
de bază, adică acțiunile reciproce dintre legislativ și judiciar, atât la nivelul
național, cât și la cel supranațional.
Specialiștii în drept constituțional au catalogat recent aceste corelații ca
competiții sau chiar lupte. Se presupune că întrebarea principală se referă
la organul care are „ultimul cuvânt” în materie de drepturi fundamentale
și de principii constituționale. Având în vedere aspectul vertical, jucătoriicheie sunt, pe de o parte, CtEDO și CJUE, iar pe de altă parte, curțile
constituționale sau alte organe de jurisdicție constituțională supremă. Cu
privire la aspectul orizontal, autorii îndeamnă autoritatea judiciară să verifice
constituționalitatea actelor legislative.20
Fără a ignora importanța acestor lucrări, vreau să subliniez aici trăsătura
opusă a exercițiului: pluralismul și cooperarea. Așa cum afirmă Sweet, sursele
drepturilor și ale jurisdicției se suprapun. Acest fapt presupune că, în mod tipic,
coexistă trei surse ale drepturilor care pot fi implementate pe cale judiciară:
drepturile constituționale naționale, drepturile UE și drepturile CEDO. Din
punct de vedere instituțional, autoritățile judiciare naționale și supranaționale
s-au dezvoltat în paralel, conducând la o judecare descentralizată a litigiilor.21
Pentru a oferi un exemplu, CEDO este văzută de către CtEDO ca un „document
constituțional” al dreptului public european, prin urmare curtea funcționează
ca o curte constituțională transnațională.22 Având un caracter constituțional,
CEDO nu este doar un instrument juridic supranațional, ci a fost încorporată
și în sistemele juridice naționale.23 Prin urmare, și ea face obiectul aplicării de
către organele judiciare la nivel național. Acest ordin juridic cooperativ este
catalogat în mod obișnuit ca o dezvoltare printr-un dialog al instanțelor, dar și
un dialog între instanțe și legislativ, inclusiv legislatorul constituant.
Această problemă își are originea în dezbaterile dintre Kelsen și Schmitt cu privire la gardienii constituției. Hans KELSEN,
“Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit” (1927), in Peter HÄBERLE (Hg.), Verfassungsgerichtsbarkeit, (Darmstadt,
1976) și Carl SCHMITT, Der Hüter der Verfassung (1931), (Berlin: Duncker&Humblot, 1996)
21
SWEET, Ibid.
22
Loizidou v. Turcia (Obiecții preliminare), Hotărârea din 23 martie 1995, para. 75. Al-Skeini și Alții v. Regatul Unit, 7 iulie
2011, para 141
23
V. mai multe, Kriszta KOVÁCS, “Cooperative Decision-making: The Relation between Hungary and Strasbourg”,
International Constitutional Law Journal vol. 5, (2) 2011, 188-199
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Aș dori să clarific puțin această tendință cu ajutorul a două exemple. Primul
este abolirea pedepsei cu moartea în Europa. În vederea răzbunării genocidului
și a altor crime comise împotriva păcii și umanității, seria de procese de la
Nuremberg au conds la pronunțarea a 12 condamnări la pedeapsa capitală.
În aceeași perioadă, din cauza divergențelor dintre statele aboliționiste și
statele adepte ale păstrării pedepsei capitale, normele internaționale inițiale
care garantau drepturile omului nu au interzis, ca un compromis, pedeapsa cu
moartea. Declarația Universală nu spunea nimic despre aceasta. Formularea
originală a CEDO prevedea posibilitatea execuției după o condamnare
judiciară, când comiterea infracțiunii era sancționată prin lege cu această
pedeapsă.24 Ulterior, unele norme care garantau drepturile omului au mers
mai departe preconizând interzicerea pedepsei capitale, de maniera Pactului
internațional cu privire la drepturile civile si politice: „Nici o dispoziţie din
prezentul articol nu poate fi invocată pentru a se întârzia sau a se împiedica
abolirea pedepsei capitale.”25
Instituțiile de protecție a drepturilor omului de la nivel european au luat
câteva măsuri importante. În 1982, Consiliul Europei a adoptat Protocolul nr.
6 la CEDO, prima normă juridică internațională care prevede abolirea pedepsei
cu moartea pe timp de pace. Mai mult, în 2003, Protocolul nr. 13 la CEDO
a abolit pedeapsa cu moartea în toate circumstanțele. Concomitent, CtEDO
a redus aplicarea pedepsei cu moartea chiar și în cazul statelor nesemnatare.
În speța Soering, Curtea a conchis că prin extrădarea cetățeanului unui stat
membru către Statele Unite pentru a fi pedepsit cu moartea, permisă în acel
moment de textul inițial al CEDO, s-au încălcat drepturile acestuia împotriva
supunerii la un tratament inuman și degradant.26 După cum era de așteptat,
ca urmare a acestei evoluții, Uniunea Europeană a interzis în mod categoric
pedeapsa capitală, în Carta sa de Drepturi Fundamentale: „Nimeni nu poate fi
condamnat la moarte, sau executat.”27 Mai mult, Carta adaugă că „nimeni nu
poate fi strămutat, expulzat sau extrădat către un stat unde există un risc serios
de a fi supus pedepsei cu moartea (…).”28
Organele naționale și europene de nivel vertical, precum și instituțiile
legislative și judiciare de nivel orizontal au avansat. După cel de-al Doilea
Război Mondial, ca o reacție la oroarea războiului, mai multe state din Europa
vestică au abolit pedeapsa capitală în numele demnității umane (de exemplu,
Legea fundamentală germană din 1949.) În cazurile de dezacord total între
legislatorii constituanți cu privire la abolire, organele judiciare au trebuit să
ia ele o decizie. Hotărârea privind abolirea pedepsei cu moartea pronunțată
de către Curtea Constituțională din Ungaria, folosind argumentele bazate
pe demnitatea umană, au servit ca exemplu pentru curțile constituționale din
Africa de Sud, Lituania, Albania și Ucraina.29
Articolul 2 (1)
Articolul 6 (6)
Soering v. Regatul Unit, 7 iulie 1989
27
Articolul 2 (2)
28
Articolul 19 (2)
29
Ungaria, cazul nr. 23/1990, Hotărârea din 31 octombrie 1990; Africa de Sud, Statul v. T. Makwanyane și M. Mchunu,
CCT/3/94, Hotărârea din 6 iunie 1995; Lituania, cazul nr. 2/98. Hotărârea din 9 decembrie 1998; Albania, cazul nr. 65.
Hotărârea din 10 decembrie 1999; Ucraina, cazul nr. 11-rp/99. Hotărârea din 29 decembrie 1999
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În rezultatul acestor tendințe clare, Europa a devenit, de facto, un teritoriu
liber de pedeapsa capitală din anul 1997 (cu excepția Belarusului). Evoluția
de la tăcere la interzicerea necondiționată presupune că, în secolul XXI,
pedeapsa capitală nu a mai fost aplicată în statele membre ale Consiliului
Europei și ale UE.
Pentru a prezenta fenomenul activităților reciproc consolidate ale
instituțiilor juridice cheie, ca un al doilea caz reprezentativ, am ales problema
parteneriatelor dintre persoanele de același sex. Este bine cunoscut din istoria
tragică a lui Alan Turing, matematicianul de geniu și cel care a decriptat
mesajele codificate în timpul războiului, că în 1950, în Marea Britanie, relația
consensuală dintre homosexualii adulți constituia o „indecență grosolană”,
pedepsită cu închisoarea sau cu castrarea chimică. Ce s-a schimbat de atunci?
În 2009, Prim-ministrul britanic a emis o declarație în care și-a cerut scuze și
a calificat tratamentul lui Turing drept „extrem de nedrept”. Cu doi ani mai
târziu, Regina l-a grațiat pe Turing, ca efect simbolic, dar imediat, pentru
condamnarea injustă. Această istorie reprezintă o transformare completă
a abordării juridice și morale a parteneriatului dintre persoanele de același
sex, care a culminat cu legiferarea de către parlament a căsătoriilor dintre
persoanele de același sex, în 2013.
Nu doar în Regatul Unit, ci și într-o mare parte a Europei, schimbarea
atitudinilor sociale au mers în paralel cu tendința juridică privind drepturile
egale ale cuplurilor formate din persoane de același sex în Europa, atât
prin cooperarea verticală, cât și prin cooperarea orizontală a instituțiilor.
Organele constituționale și instituțiile de protecție a drepturilor omului
au contribuit, întâi de toate, la dezincriminarea activităților homosexuale
dintre adulți prestate de comun acord, în al doilea rând, egalizarea vârstei
consimțământului, indiferent de orientarea sexuală, și în al treilea rând,
introducerea mai multor forme juridice de uniune civilă sau de parteneriat
civil cu drept de proprietate, prestații de pensii, responsabilități parentale,
drepturile rudelor apropiate și altele. În fine, în anul 2016, jumătate din statele
membre ale UE recunosc căsătoriile persoanelor de același sex, acordându-le
un statut juridic egal cu cel al persoanelor de sex diferit.
S-ar părea că problemele pedepsei cu moartea și a căsătoriilor dintre
persoanele de același sex sunt probleme extreme, care divizează foarte mult
publicul. Am ales în mod deliberat două subiecte care se referă la recunoașterea
anumitor drepturi ale unor grupuri nepopulare de persoane. Cadrele
normative și motivarea judiciară afirmă că nu numai persoanele care au fost
condamnate la moarte ca urmare a unei erori judiciare merită să se bucure
de dreptul la viață, demnitate și protecție în fața unui tratament inuman,
ci și „monștrii morali”, care au comis crime grave și despre care se crede că
nu-și pot schimba caracterul. Mai mult, evoluția treptată din recunoașterea
pe cale legislativă sau judiciară a homosexualilor – sau a persoanelor LGBT
– a confirmat că ei merită un respect egal și o protecție egală în fața legii,
indiferent de prejudecățile morale adânc înrădăcinate.
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Sunt aparent istorii particulare, însă de o importanță regională sau chiar
globală, și reprezintă o dezvoltare comprehensivă a constituționalismului
european. Abolirea pedepsei cu moartea este asociată îndeaproape cu
tendințele umanitare din dreptul penal, în particular și fixarea limitelor
constituționale substanțiale și procedurale pentru guvernare în general.
Cazul Europei denotă o corelație clară între tratamentul criminalilor,
competențele poliției, condițiile de detenție și regulamentele instituțiilor
psihiatrice, drepturile pacienților, drepturile copilului și altele.
Protecția egală a drepturilor gay-lor și lesbienelor a constituit, de
asemenea, parte integrantă a evoluțiilor mai vaste. Recunoașterea drepturilor
lor juridice reprezintă un rezultat al aplicării standardelor morale generale,
ca principii constituționale acceptate în constituționalismul modern, la
cazurile particulare; în primul rând, tratamentul oamenilor cu grijă și respect
egal.30 Principiul egalității nu presupune că oamenii sunt, în general, aceeași
sau că trebuie tratați în mod uniform, ci că acești oameni au dreptul la
grijă și respect egal, chiar dacă aparțin unor grupuri vulnerabile din cauze
naturale sau sociale,31 date fiind prejudecățile de lungă durată sau practicile
discriminatorii (e.g. minoritățile religioase și etnice, femeile, persoanele cu
dizabilități și refugiații).
Pe scurt, această relatare dezvăluie existența unui progres treptat în
constituționalismul european, de la o etapă la următoarea. Cu certitudine,
nu este o predicție, ci un punct de vedere practic potrivit căruia
constituționalismul, federalismul și cosmopolitismul nu sunt doar himere.
Având în vedere experiența europeană și nu teoriile realismului pur sau
utopismului, cel mai puternic contrast din scara valorilor este practica
regimurilor totalitare în comparație cu practica democrațiilor liberale. În
opoziție directă cu prima, ultima poate fi catalogată drept competitivă, însă
în același timp o practică de cooperare a legislativelor cu sistemele judiciare,
atât la nivel național, cât și la nivel supranațional, cu posibilul rezultat al
justiției constituționale. În epoca criticilor istoriilor progresului32 este crucial
să ne reamintim despre evoluția în materie de constituționalism de după cel
de-al Doilea Război Mondial: departe de un vis utopic și nu același lucru cu
o simplă oportunitate a progresului; este o realitate.
Democrația europeană: de la eșecuri la crize
Erori în design-ul instituțional
Pentru calitatea și progresul său, constituționalismul european este
departe de a fi doar o istorie de succes. Ne putem aduce aminte de experiențele
amare ale naționalismului, etnicismului și fascismului, pe de o parte, și ale
socialismului de stat și comunismului, pe de altă parte. Putem oferi, de
asemenea, o prezentare generală comparată a eșecurilor constituționale
Ronald DWORKIN, Taking Rights Seriously, 370. A se vedea și Thomas NAGEL, Equality and Partiality, (Oxford University
Press, 1991)
31
O metaforă rawlsiană pentru aceasta, o loterie naturală (caracteristicile biologice cu care s-a născut fiecare persoană) și loteria
socială (circumstanțele sociale în care s-a născut fiecaer persoană). John RAWLS, A Theory of Justice, (Cambridge, Mass.: The
Belknap, 1971), 73-75
32
Mattias KUMM, Taking “The Dark Side” Seriously: Constitutionalism and the Question of Constitutional Progress.
30
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specifice unui stat, pentru că istoria a înregistrat abateri aparente de la
noțiunea de constituționalism civil, cum ar fi, de exemplu, capturarea
constituției franceze de către De Gaulle (1958); eșecurile coexistenței
federaliste, cum sunt dezintegrarea Cehoslovaciei (1993) sau războiul civil
din Iugoslavia (din anii 1990) și neîndeplinirea principiilor cetățeniei egale,
ca să nu mai vorbim de cetățenia mondială, cum este cazul referendumului
elvețian privind anularea dreptului la vot al femeilor (1971).
Cu privire la schimbările supranaționale, mă întorc acum la Uniunea
Europeană, care a avut ca scop evoluția de la cooperarea economică și
uniunea monetară a statelor membre la o comunitate constituțională. Se
presupune că UE este democratică, odată ce Tratatul de la Lisabona din 2007
prevede că „Funcţionarea Uniunii se întemeiază pe principiul democraţiei
reprezentative”. În mod ideal, acest fapt ar putea semnifica o uniune politică
supranațională care se auto-guvernează, care decurge din cooperarea unor
state constituționale libere, tendințele federaliste și apariția regională a
cetățeniei mondiale.
Totuși, în calitate de avocat devotat al „democrației post-naționale”
europene, Jürgen Habermas ne-a avertizat ironic că „Ceea ce unește cetățenii
europeni astăzi este spiritul eurosceptic, care devine, pe timp de criză, tot mai
pronunțat în statele membre”.33 Acesta nu împărtășește opinia mai multor
specialiști în științe politice potrivit căreia discuțiile privind „deficitul
democratic” din instituțiile UE nu sunt atât de relevante; din contra, critica
sa se axează pe dilema democratică în care s-a încâlcit proiectul european.34
În primul rând, Parlamentul European, unicul organ ales în mod direct de
către cetățenii europeni, este cea mai puțin puternică ramură a guvernării
UE. În al doilea rând, statele membre sunt constrânse de măsurile Comisiei
Europene și ale Consiliului de Miniștri. Întreagă legitimitate derivă de la
nivelul național. În al treilea rând, Comisia, Banca Europeană Centrală și
CJEU intervin profund în viața cotidiană a cetățenilor europeni, chiar dacă
aceste instituții sunt cel mai puțin supuse controlului democratic. Cel mai
important, „tehnocrația de la Bruxelles fără rădăcini democratice nu ar
avea motivația să acorde o suficientă considerație cerințelor electoratului
pentru o distribuire corectă a veniturilor și proprietății, pentru securitatea
poziției, serviciile publice și bunurile colective, atunci când acestea vin
în conflict cu solicitările sistematice pentru competitivitate și creșterea
economică.”35 Astfel, managementul politic de la Bruxelles funcționează
sub presiunea statelor membre puternice și sub influența pieței globale
și a rețelelor internaționale ale companiilor private. Cu alte cuvinte, fără
proceduri participative cuprinzătoare corecte sau fără un feedback din partea
sferei politice publice mobilizate și din partea societății civile, tehnocrației îi
lipsește impulsul și forța de a capta și de a redirecționa imperativele orientate
Jürgen HABERMAS, Democracy, Solidarity and the European Crisis, (Katholieke Universiteit Leuven, lecture on 26 April
2013)
34
Jürgen HABERMAS, The Lure of Democracy, transl. Ciaran Cronin, (Polity Press, 2015). See also, Jeremy WALDRON,The
Vanishing Europe of Jürgen Habermas, The New York Review of Books, Vol 62, No 16 (2015)
35
HABERMAS, Ibid, Nota de subsol 33
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spre profit ale capitalului de investiții spre canalele compatibile din punct de
vedere social.36
În afară de dilema tehnocratică, mai există o dificultate destul de familiară:
semnificația „demos-ului european” a constituit întotdeauna o necunoscută.
Chiar și Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, inițial semnat,
însă respins mai târziu, a reprezentat un acord dintre 25 de șefi ai statelor
membre – 19 președinți, 3 regine, 2 regi, 1 duce și 1 prim-ministru – și nu
un act fondator adoptat în numele „Nostru, cetățenii Europei” sau al demosului european. Deși, la prima vedere, Tratatul Constituțional părea un corp
de reguli și principii juridice fundamentale, care prevedea că scopul Uniunii
este promovarea păcii, a anumitor valori universale – de la respectul pentru
demnitatea umană, pentru liberate și pentru egalitate, până la preeminența
dreptului, drepturile omului și democrație – precum și a bunăstării
cetățenilor săi,37 subiectele sale au fost diferite de cele ale constituțiilor
democratice. Într-o democrație, constituția este scrisă pentru și în numele
persoanelor cărora li se adresează constituția. În UE, statele-națiune sunt
subiecte suverane ale tratatelor.
În concluzie, Uniunea încă nu a devenit suficient de democratică.
Problema nu constă în faptul că instituțiilor-cheie le lipsește legitimitatea de
care se bucură organele constituționale ale statelor-națiune. Problema constă
în faptul că design-ul constituțional european promovează tehnocrația,
procedurile administrative complicate și negocierile inter-guvernamentale,
numai nu procedurile democratice și eficiente, oricare ar fi acestea.
Exemple de șocuri puternice
În același timp, carențele design-ului instituțional și unele eforturi de a
transforma comunitatea europeană dintr-o formă de cooperare economică
inter-guvernamentală într-o comunitate juridică și politică supranațională
au fost însoțite de câteva șocuri puternice. În primul rând, „șocul terorist”
de după atacurile din 9/11, când în Europa a ajuns un nou val de violențe
politice. Reacțiile imediate la exploziile mortale din Londra și Madrid, apoi
din Paris, determinate de frica și sentimentul popular, au condus la limitarea
drepturilor fundamentale și, mai mult, la măsuri constituționale de urgență,
la nivel național și supranațional. În al doilea rând, „șocul financiar”. Criza
mondială care a început în 2008 din cauza spargerii „bulei imobiliare”
din SUA, a ajuns repede pe continentul european, conducând la eșecuri
financiare, declinul indicilor bursieri și amenințarea colapsului mai multor
instituții financiare. Acest șoc a confirmat faptul că Uniunea era departe de
a fi închisă, din cauza deficiențelor uniunii monetare și a inexistenței vreunei
forme de uniune bugetară la nivelul UE. În al treilea rând, „șocul social”,
privit ca o consecință a șocului financiar. Atât instituțiile naționale, cât și
instituțiile supranaționale s-au arătat neputincioase în fața unor anomalii ca
majorarea drastică a ratei șomajului, sau creșteea număruli regiunilor sărace.
36
37

A se vedea și Jürgen HABERMAS, Zur Verfassung Europas: Ein Essay (Suhrkamp,Berlin, 2011)
Articolul I-3
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State întregi au fost lăsate în urmă de creșterea economică care a urmat după
criza financiară. Capitalismul pieței libere constituise mai devreme o țintă
a criticilor justificate, deoarece condițiile economice și juridice diferențiate
dezavantajau în mod constant indivizii, grupurile sociale și chiar regiunile
geografice. Șocurile financiare și sociale au consolidat nu doar sentimentele
anti-capitaliste, ci și pe cele anti-democratice și populismul anti-UE. La
aceste trei șocuri s-a mai adăugat și „șocul migrației”. Din cauza războaielor
din Orientul Mijlociu și din Asia Centrală, precum și din cauza schimbărilor
climatice globale, milioane de migranți, în mare parte solicitanți de azil sunt
disperați să ajungă în statele membre bogate de la frontiera de sud-est a UE.
Ca răspuns, câteva state membre au introdus măsuri restrictive specifice și
controale de frontieră, în locul cooperării la nivel supranațional.
Privite în ansamblu, carențele instituționale și aceste șocuri au precipitat
procesul cumulativ care erodează încrederea în constituționalismul civil, în
instituțiile supranaționale europene și în valorile universale precum drepturile
omului și solidaritatea socială. Valorile și principiile, care au devenit aparent
parte definitivă a realității constituționale, s-au transformat încă o dată în
„visuri utopice”. În paragraful următor, am clasificat reacțiile divergente la
criza europeană curentă: o abordare teoretică din partea lui Habermas și
cazurile diferite ale Regatului Unit și Ungariei.
Trei reacții
„O uniune și mai apropiată”
Pentru început, Habermas oferă câteva soluții pentru depășirea crizei
și ajungerea la o democrație supranațională în Europa. El promovează,
de exemplu, expansiunea uniunii monetare într-o uniune politică bazată
pe legitimitatea democratică și înlocuirea statelor-națiuni cu oamenii din
comunitatea Europeană, ca subiecte ale Tratatelor.
Între rațiunile normative bazate pe principii, găsim o versiune extinsă
a noțiunii sale privind patriotismul constituțional: democrația poate
fi perfecționată atât la nivel național, cât și la nivel supranațional, dacă
identitatea este construită în jurul unei constituții și nu al unei anumite
etnicități.38 Habermas are în vedere faptul că statul-națiune este, de
asemenea, o abstracțiune: el nu s-a dezvoltat pe nepregătite; el este „contruit
din punct de vedere juridic”, pe o formă organizată de integrare politică. Mai
mult, Habermas susține solidaritatea, un efort cooperativ bazat pe valorile
și principiile constituționale împărtășite care promovează prosperitatea în
comunitatea politică europeană ca întreg.39 Totuși, el evită să susțină faptul
că federalismul este substitut pentru confederalism, pe care îl numește
o „alternativă falsă”, pentru că „Statele-națiune își pot păstra foarte bine
integritatea lor de state în cadrul unei democrații supranaționale, reținânduși atât funcțiile de implementare a administrației, cât și cea de ultim custode
al libertăților civile.”40
HABERMAS, Ibid, nota de subsol 33
Este o extensie de tip european a Verfassungspatriotismus, un concept vechi al lui Habermas. Jürgen HABERMAS, Eine Art
Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften VI. (Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987), 173–175. V. și între naționalism și
cosmopolitanism, Jan-Werner MÜLLER, Constitutional Patriotism, (Princeton University Press, 2007).
40
HABERMAS, Ibid, nota de subsol 33
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Dincolo de argumentele normative, mai există o mulțime de rațiuni
practice, empirice, care conduc spre concluzia că democrația constituțională
supranațională este esențială în Europa. Concentrându-și atenția pe șocul
financiar, Habermas observă, ca mulți alții, că politica națională este copleșită
de instrumentele financiare globalizate. Statele-națiune în parte nu mai pot
să țină sub control piața financiară. Acest fapt este deopotrivă de adevărat,
putem adăuga noi, și în cazul evaziunii fiscale, al crizei datoriilor și al altor
fenomene. În general, potrivit argumentului pro-european, cauzele șocurilor
sus-menționate sunt unele regionale, dacă nu globale, prin urmare recuperarea
trebuie să aibă loc, cel puțin, la nivel regional. Existența terorismului global
în Europa cere prevenție și răspunsuri din partea legislației supranaționale,
a judiciarului și a executivului, inclusiv din partea forțelor armate. În mod
similar, reacțiile naționale izolate față de migrația globală spre Europa
provocate nu doar de războaie, ci și de fenomene naturale ca schimbarea
climatică sau deficitul de apă sunt contraproductive; în schimb, este necesară
o abordare europeană comună cu privire la politica internă și politica externă.
Expresia „o uniune tot mai strânsă” este preluată din preambulul Tratatului
de instituire a Comunității Europene din 1957, în care părțile semnatare au
stabilit că sunt „decise să pună bazele unei uniuni tot mai strânse între națiunile
europene”. Mai mult, tratatele principale ale UE în vigoare utilizează această
expresie de patru ori, subliniind misiunea istorică a UE. Argumentul proeuropean, care este susținut prin premise normative și empirice semnifică o
cooperare instituțională mai strânsă la nivelul democrației supranaționale,
cerând totodată o deliberare mai cuprinzătoare și luarea deciziilor în numele
cetățenilor europeni.
Înapoi la statele-națiune democratice
Dacă procesul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană nu este suficient
de democratic, este împovărat de tehnocrație și departe de oameni, de ce să
nu ne întoarcem la democrația liberală de nivel național? După cum spune
Waldron, acest „cântec de sirenă” vine din statele care dispun de un fel de
guvernare democratică. În locul evoluției democratice europene, care ar putea
fi greu remediată, statele democratice liberale oferă cu adevărat o „guvernare
eficientă a oamenilor, de către oameni, pentru oameni”, având în același timp
abilitatea de a împiedica apariția puterii autoritare sau a tiraniei.
Acest scop a luat mai multe forme, de la viziunea lui Charles de Gaulle
despre o „Europă a națiunilor” sau o „Uniune a statelor”, la euroscepticismul
contemporan, atât în dreapta, cât și în stânga eșichierului politic. Ceea ce este
comun pentru aceste idei este faptul că ar pune toate, pe cât posibil, puterea de
luare a deciziilor în mâinile statelor-națiune, Europa nefiind mai mult decât
o cooperare interguvernamentală. Ca să traducem toate acestea în principiile
kantiene, nu pare a fi o supraestimare să spunem că ideea de „înapoi la
statele-națiune” acceptă mai mult sau mai puțin constituționalismul statal și
respinge orice formă de idei federaliste transnaționale și cetățenia mondială
în baza drepturilor omului și a solidarității.
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Regatul Unit este cel mai recent și mai proeminent exemplu. În cazul
referendumului cu privire la statutul de membru al UE din iunie 2016, tabăra
câștigătoare care era în favoarea „Ieșirii” a prezentat în mod evident opiniile
eurosceptice; totuși, reprezentantul de vârf al taberei „Rămânerii”, Primulministru, era, de asemenea, împotriva „unei uniuni mai strânse” ca principiu
juridic fundamental al UE. Când a descris poziția Guvernul britanic în
scrisoarea adresată Președintelui Consiliului European, Primul-ministru
a prezentat patru propuneri la capitolul „Suveranitate”: (1) sfârșitul, de o
manieră juridică obligatorie, a angajamentului în favoarea unei „uniuni mai
strânse”. (2) Consolidarea rolului parlamentelor naționale prin acordarea
dreptului de veto în fața Parlamentului European. (3) Implementarea deplină
a angajamentului față de subsidiaritate. (4) Menținerea securității naționale
doar în mâinile statelor membre.41 Aceste scopuri au fost coroborate cu un
câștig anterior de a nu participa la legislația UE în materie de azil și justiție
penală. Tendința pare clară: de la transnaționalism la interguvernare.
Având în vedere obstacolul din calea procesului european supranațional,
se pune problema consecințelor acestui trend la nivel național. Este bine știut
că arhitectura constituțională a Regatului Unit a trecut prin transformări
considerabile în deceniile recente. Printre instituțiile principale, aceasta
include adoptarea Human Rights Act care transpune CEDO în legislația
Regatului Unit; implementarea dreptului european al drepturilor omului
de către tribunalele Regatului Unit; reformarea Camerei Lorzilor, inclusiv
abolirea funcțiilor judiciare și introducerea demisiei; înființarea unei Curți
Supreme independente, care a produs deja o bogată jurisprudență privind
drepturile omului, și extinderea competențelor de autoguvernare democratice
în Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor.
Ideea de a prefera democrația constituțională de nivel local în detrimentul
evoluției supranaționale se înscrie în schimbările de direcție opusă din dreptul
constituțional al Regatului Unit. Printre propuneri, observăm renunțarea
la Human Rights Act, denunțarea CEDO și preferința pentru membri
desemnați în favoarea reprezentanților aleși în Parlament.
Convingerea care stă la baza noțiunii de „adăpost de nădejde pentru
statul-națiune democratic” este, așadar, următoarea: deciziile privind
drepturile și interesul poporului britanic trebuie să fie luate la Londra și
nu la Bruxelles sau la Strasbourg, și de către legislativ, nu de judiciar. Acest
concept ne conduce înapoi spre doctrina englezească veche a suveranității
parlamentare concepută de Dicey și, mai mult, redă viziunii științifice pe
atunci convențională, însă revitalizată în prezent, că Parlamentul are ultimul
cuvânt în materie de constituție și de drepturile omului.42
Indiferent de vechimea acestei tradiții constituționale, în prezent aceasta
pune mai multe probleme decât oferă răspunsuri. În mod empiric, după cum
ne avertizează argumentul pro-european, numeroase cauze ale crizei din
James CAMERON, A New Settlement for the United Kingdom in a Reformed European Union, 10 November 2015.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf
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Albert Venn DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Roger E. MICHENER ed. (Indianapolis:
Liberty Fund, 1982). V. și Jeffrey GOLDSWORTHY, The Sovereignty of Parliament: History and Philosophy,(Oxford
University Press, 1999)
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prezent au un caracter regional sau global, prin urmare redresarea nu trebuie
să vină doar de la nivelele naționale. Din punct de vedere normativ, nu este
prea clar dacă un singur corp constituțional care acționează în baza regulii
majorității pure ar putea servi mai bine valorile și principiile democrației
constituționale, decât o abordare pluralistă și cooperativă în privința justiției
constituționale.
În fine, inițiativa „înapoi la statele-națiune” are câteva caracteristici care
ar putea conduce la autodistrugere. Însuși Regatul Unit, ca orice altă entitate
de stat sau Uniunea Europeană, este, în mod evident, o creație artificială. De
o manieră diferită de cea a statelor membre devolutive ale UE, Regatul Unit
experimentează, în ciuda acestui fapt, mișcări de secesiune. Este demn de
atenție faptul că constituția Regatului Unit nu este federală după natura sa,
iar în prezent nu este propusă o structură federală sau alta viabilă. Din nou,
întrebarea este dacă Regatul Unit respinge guvernările limitate, cooperarea
supranațională, drepturile universale ale omului și solidaritatea la nivelul
UE, ce va rămâne din Regatul Unit, vor fi aplicate aceleași principii?
Spre autoritarism
A treia reacție la dificultățile europene pare, la prima vedere, similară cu
concepția de „înapoi la statul-națiune democratic”, însă cu un ton mult mai
vehement și mai agresiv. Ea face apel, de asemenea, la recuperarea suveranității
naționale; ea reclamă luarea deciziei la nivel național, nu de către birocrația
de la Bruxelles; repetă principiul voinței majorității privind democrația
pentru a asigura acțiunile nelimitate ale partidelor de la guvernare; și
denunță „juristocrația”, adică judecarea litigiilor de drept constituțional la
nivel național și justiția privind drepturile omului de la nivel supranațional.
Voi detalia acum mai mult modelul constituțional ungar pentru a
demonstra că există cel puțin la fel de multe diferențe cruciale, ca și asemănări
aparente între cele două abordări. Nu mai e nevoie să spun, caracteristicile
menționate mai jos nu sunt specifice unei țări, ci au o relevanță europeană.
În primul rând, constituționalismul ungar, care a trecut printr-o
transformare elementară de la alegerile generale din 2010, reprezintă o
concepție de tipul „câștigătorul ia totul”. Parlamentul a modificat constituția
de cinsprezece ori într-un an, iar la prima aniversare a victoriei în alegeri,
a adoptat o constituție nouă denumită Legea fundamentală. Așa cum au
menționat mai multe rapoarte, Curtea Constituțională, judiciarul, mijloacele
media și organele reprezentative au fost primele victime ale Blitzkrieg-ului.43
Lipsa transparenței, dialogul insuficient cu opoziția, ca și lipsa discursului
public transparent și graba generală a procesului de elaborare a constituției
sunt atribute procedurale ale schimbării. În mod substanțial, ca rezultat
al valului de schimbări, nu pare iluzoriu doar sistemul instituțional de
echilibru al puterilor, ci și parlamentarismul democratic în general.44 Prin
V. e.g. Kriszta KOVÁCS and Gábor Attila TÓTH, “Hungary's Constitutional Transformation,” European Constitutional
Law Review, 7 (2011), 183-203.
44
Miklós Bánkuti, Gábor Halmai, Kim Lane Scheppele, “Hungary’s Illiberal Turn: Disabling the Constitution,” The Journal Of
Democracy, 23 (2013), 138-146.
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urmare, această formulă nu promite întoarcerea, ci mai degrabă renunțarea la
tradițiile parlamentare.
În al doilea rând, constituționalismul cooperativ supranațional este
încorporat, la prima vedere, în noua constituție. El acceptă regulile general
recunoscute ale dreptului internațional, indică faptul că legislația domestică
trebuie să fie în conformitate cu dreptul internațional și declară că statul
contribuie la realizarea unității europene.45 Totuși, textul omite o referință
la elementul supranațional al Uniunii, permite doar un transfer limitat al
competențelor constituționale către Uniune în baza tratatelor internaționale
și insistă în privința caracterului de valută oficială a forintului.46 În acest fel,
Constituția neagă progresul țării spre federalizare sau spre alte forme ale unei
uniuni mai strânse, și se află vădit în conflict cu tratatele fondatoare ale UE.
Catalogul constituțional al drepturilor fundamentale este, în mod
similar, consolidat aparent pe Carta Drepturilor Fundamentale ale UE.47
Totuși, de la habeas corpus la drepturile privind libertatea de exprimare,
mai multe paragrafe vin în contradicție cu Carta UE. Ca o contraacțiune
clară la evoluția dreptului european al drepturilor omului, Constituția nu
interzice pedeapsa capitală, însă permite în mod explicit închisoarea pe viață
fără posibilitatea eliberării condiționate. Dreptul la azil reprezintă și el un caz
tipic, deoarece este acordat doar dacă „nici o altă țară nu le oferă protecție”
solicitanților de azil.48
Deloc surprinzător, în afară de numeroasele dezbateri normative dintre
cercetători, aceste modificări constituționale departe de a fi pro-europene
au provocat, de asemenea, mai multe procese din partea instituțiilor
supranaționale. Lista contradicțiilor este lungă, de la procedurile individuale
de infringement inițiate de către Comisia Europeană și judecate de CJUE,49 și
examinarea încălcărilor drepturilor omului de către CtEDO,50 la abordările
generale ale Parlamentului European și ale altor organisme politice. Deși
autoritățile naționale nu au cooperat în fond, mecanismele generale de
prevenire și sancționare ale UE încă nu au fost aplicate în cazul Ungariei.
În al treilea rând, în afară de refuzul dat valorilor constituționale,
cooperării transnaționale europene și drepturilor universale ale omului,
apar mai multe anomalii non-constituționale în text. Numesc „anomalie în
conceptul națiunii” faptul că națiunea, subiect al Constituției, este identificată
ca o comunitate „intelectuală și spirituală”. Textul insistă că există o „națiune
ungară unică care trebuie să meargă împreună”, o națiune care include toți
ungurii etnici, indiferent de reședința lor habituală și de legătura efectivă cu
statul. În același timp, cetățenii rezidenți maghiari care aparțin minorităților
Articolele E și Q.
Constituția din 2011: În calitate de Stat Membru, Ungaria își poate exercita anumite competențe care derivă din Legea
Fundamentală „împreună cu alte state membre”, prin intermediul instituțiilor Uniunii Europene. Constituția din 1989,
modificată în 2004, „separat prin intermediul instituțiilor Uniunii Europene.”
47
Jeremy MCBRIDE, “Trees in the Wood: The Fundamental Law and the European Court of Human Rights,” in Gábor Attila
TÓTH (ed.), Constitution for a Disunited Nation, 359-70.
48
Articolul XIV (3).
49
A se vedea, de ex., Comisia Europeană v Ungaria, C-288/12, Hotărârea din 8 aprilie 2014.
50
A se vedea, de ex., K. M. C. v Ungaria, Hotărârea din 10 iulie 2012. Magyar Keresztény Mennonita Egyház și alții v Ungaria,
Hotărârea din 8 aprilie 2014.
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naționale nu sunt incluși în categoria națiunii. Acest concept al națiunii se
abate de la standardele constituționale europene care admit că statele-națiune
moderne sunt societăți multe-etnice și, prin urmare, reclamă identificarea
oamenilor cu cetățenii ca subiecte ale aceluiași sistem juridic.
Prin termenul „anomalie în relatarea istoriei” mă refer la abordarea
mitică a istoriei. Potrivit preambulului Constituției, țara a fost, pe de o
parte, o pavăză a Europei timp de secole, iar pe de altă parte, țara a devenit
victima forțelor germane și sovietice de ocupație în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. În pofida acestui fapt, textul nu menționează tradițiile
republicane și nici nu privește înapoi la eșecurile tragice ale națiunii. În sensul
Preambulului, anul 1989 a dat startul stării de confuzie, iar adevăratul an al
revoluției este 2010, datorită rezultatelor alegerilor parlamentare. Ceea ce
se poate citi în text s-ar numi, în concepția lui Adam Michnik, înlocuirea
relatărilor istorice cu agendele ideologice și cu un simț al victimizării.51 Pare
imposibil să reconciliezi această istorie constituțională fabricată cu ideile
constituționale europene.
„Anomalia rolului religiei” presupune că Constituția își găsește fundamentele
în considerentele de ordin religios. Preambulul ei (denumit Mărturisirea
națională) declară următoarele: „Suntem mândri că acum o mie de ani Sfântul
Ștefan, Regele nostru, a creat statul ungar pe baze solide și a pus țara noastră pe
drumul Europei Creștine”. „Recunoaștem rolul credinței creștine de păstrător
al națiunii”. Trebuie notat că declarația nu reamintește doar rolul istoric al
creștinismului pentru formarea statului, ci explică faptul că constituționalismul
din prezent se bazează pe credința creștină tradițională. În consecință, aceasta se
identifică cu bazele morale și politice ale unei anumite credințe, în pofida faptului
că cetățenii maghiari, ca și alte comunități politice din Europa, sunt divizați de
dezacordurile etnice și religioase.
Teoreticienii politici se confruntă cu dificultăți atunci când încearcă să
catalogheze noul sistem apărut și complementele sale. Aparent, regimul încă
aparține de democrațiile constituționale, dar se poate spune că acest tip de
democrație este mai degrabă majoritar, decât consensual, populist, nu elitist,
naționalist, nu cosmopolit, religios, nu neutru. Cred că ceea ce vedem nu
reprezintă nimic neobișnuit, ci mai curând o activitate obișnuită a unui regim
autoritar în creștere: degradarea parlamentului prin reducerea statutului acestuia
la unul decorativ, atacurile la adresa judiciarului independent, limitarea curții
constituționale, restrângerea libertăților civile și a libertății presei, și introducerea
măsurilor de urgență arbitrare – cu referire la criza financiară sau la terorism –
cu toate sunt, după cum bine cunoaștem, indicatori alarmanți ai evoluției unui
guvern autocratic.52
Autoritarismul modern este, bineînțeles, multidimensional, în comparație
cu predecesorii săi istorici. Inițial, Kant a etichetat această formă de stat drept
autocrație, în care o singură persoană posedă puterea suverană fără constrângeri de
Adam MICHNIK, The Trouble with History: Morality, Revolution, and Counterrevolution, ed. Grudzinska Gross,(Yale
University Press, 2014)
52
Kriszta KOVÁCS, Hungary’s Struggle: In a Permanent State of Exception, Verfassungsblog, 17 March 2016,
verfassungsblog.de/hungarys-struggle-in-a-permanent-state-of-exception/
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iure. Cu privire la sistemele contemporane, Juan Linz distinge între democrație și
autocrație, iar cu referire la cea din urmă, acesta deosebește regimurile autoritare
de cele totalitare.53 Deși descrierea unui regim totalitar pare un demers facil (un
conducător cu o putere totală, cetățeni complet subordonați statului, sistemul
partidului unic și militarism), autoritarismul, o formă mai slabă a autocrației, este
dificil de separat de formele sau practicile incorecte ale democrației. Ca reacție la
schimbarea constituțională de dată recentă, a apărut o nouă categorie de studii în
tranzitologie, care abordează îndepărtările de la democrația liberală. Se utilizează
mai multe expresii: regimuri mixte,54 regimuri hibride, regimuri auto-hibride,
autoritarism competitiv,55 autoritarism electoral,56 constituționalism abuziv,57
constituționalism autoritar.58
Pentru a nu ne pierde în jungla acestor concepte, pun mult accent pe
următoarele trei fapte. În primul rând, sistemul maghiar prevalent, care pare
majoritar, se bazează pe modificări unipartite ale constituției și ale legilor
electorale, și, în mod subsecvent, pe alegeri incorecte.59 În al doilea rând, este
adevărat că popularitatea relativă a partidului de guvernare decurge din trendul global al liderului populist care exploatează sentimentul popular; însă, tot
aici se încadrează și cazul când o mare parte a mass media este capturată, de
facto, inclusiv prin preluarea de iure a media publice, iar publicul general este
manipulat în mod sistematic de către guvernare.60 În al treilea rând, așa cum
arată Schedles, acest tip de regim stabilește întreg setul de instituții formale
pe care le asociem cu democrația liberală, dar care servesc fie ca un instrument
de impunere autoritară, fie ca o fațadă a reprezentării.61
În concluzie, acest model nu este doar non-liberal, ci și nedemocratic.62
Cazurile recente ale unor state membre ale UE (în special Ungaria și Polonia)
și din Consiliul Europei (Turcia și unele state din fosta URSS) reprezintă
un asemenea scenariu, unde nu asistăm la transformări constituționale spre,
ci dinspre o democrație constituțională. Este nevoie de mai multe cercetări
științifice ca să înțelegem mai bine, pe de o parte, motivele sociale și politice
ale acestor eșecuri constituționale, iar pe de altă parte, trăsăturile juridice ale
acestui fenomen.
V. întâi, Juan J. LINZ, Totalitarian and Authoritarian Regimes, in Fred I. GREENSTEIN and Nelson W. POLSBY (eds.),
Handbook on Political Science, Vol. 3. (Reading: Addison Wesley, 1975), 175–411. Apoi, Juan J. LINZ,
Totalitarian and Authoritarian Regimes, (Boulder, Colorado: Lynne Reinner Publishers, 2000)
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University Press, 2011)
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No.2(2002): 51-65. Steven LEVITSKY and Lucan A. WAY, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after Cold War,
(Cambridge University Press, 2010)
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În pofida acestui lucru, vreau să subliniez, în concluzie, că
constituționalismul european transnațional, o cooperare deschizătoare
de drumuri la nivel global, își are originea în concepțiile lui Kant privind
constituționalismul, federalismul și cetățenia mondială. Între realism și
utopism, lucrarea mea a prezentat o realitate a progresului: un amestec
european unic de structuri juridice supranaționale și naționale a făcut
accesibilă justiția constituțională cooperativă. Totuși, câteva deficiențe
juridice și câteva crize sociale au relevat vulnerabilitatea constituționalismului
european. Prin examinarea diferitelor abordări ale acestei dificultăți din
perspectiva dreptului constituțional devine clar că extensia democratică
este o saga lungă și complicată. Totuși, ambele rațiuni normative și empirice
demonstrează că nu există cale de întoarcere spre statele-națiune suverane. Iar
dacă există, este calea care conduce spre autoritarism.
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II. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii
Moldova
Hotărârea nr.23 din 25.07.2016 privind excepţia de
neconstituţionalitate a articolului 27 din Legea nr. 151 din 30 iulie
2015 cu privire la Agentul guvernamental (acțiunea în regres)
Articolul 27 din Legea cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din
30 iulie 2015 instituie dreptul de regres al statului împotriva persoanelor
ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la
încălcarea prevederilor Convenţiei Europene. De asemenea, potrivit normei
contestate, sumele stabilite prin hotărârea sau decizia Curţii Europene, prin
acordul de soluţionare amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene
sau prin declaraţia unilaterală se restituie statului în baza unei hotărâri
judecătoreşti, proporţional vinovăţiei stabilite (HCC nr. 23 din 25.07.20161,
§77).
Curtea a constatat că, în temeiul normei contestate, este posibilă inițierea
acțiunii în regres a statului exclusiv în baza existenței unei hotărâri sau decizii
a Curţii Europene. Această normă nu prevede obligativitatea existenței unei
sentințe judecătorești, adoptate în cadrul unui proces judiciar separat, prin
care să se constate vinovăția persoanei. De asemenea, norma contestată nu
specifică pentru care acțiuni sau inacțiuni poate fi antrenată răspunderea
materială a persoanelor vizate de aceasta, unicul criteriu fiind existența
prejudiciului acoperit de către stat în urma încălcării Convenției Europene
(HCC nr. 23 din 25.07.2016, §81).
În același timp, Curtea a constatat că un mecanism al regresului statului
față de acțiunile ilegale ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii
sau ale instanţelor de judecată este stabilit la articolul 1415 din Codul civil.
Norma menționată stabilește că statul, în cazul reparării prejudiciului cauzat
prin anumite acţiuni ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau
ale instanţelor de judecată, are drept de regres faţă de persoana cu funcţie de
răspundere din cadrul acestor organe dacă vinovăţia acestuia este constatată
prin sentinţă judecătorească. Articolul 1405 din Codul civil stabilește
exhaustiv care acțiuni ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii
sau ale instanţelor de judecată antrenează răspunderea statului, și anume:
condamnare ilegală, atragere ilegală la răspundere penală, aplicare ilegală a
măsurii preventive sub forma arestului preventiv sau sub forma declaraţiei
scrise de a nu părăsi localitatea, prin aplicarea ilegală în calitate de sancţiune
administrativă a arestului sau a muncii neremunerate în folosul comunităţii
(HCC nr. 23 din 25.07.2016, §82).
Astfel, potrivit prevederilor menționate, statul are drept de regres faţă
de persoana cu funcţie de răspundere din organele de urmărire penală,
procuratură sau instanţa judecătorească doar dacă există o sentință
Hotărârea Curții Constituționale nr.23 din 25.07.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 27 din Legea nr.
151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (acţiunea în regres)
1
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judecătorească în care se constată vinovăția persoanei de comiterea unor
acțiuni expres stabilite de lege, care au cauzat prejudiciul reparat de către stat
(HCC nr. 23 din 25.07.2016, §83).
Din cele menționate, Curtea a reținut că dispoziția articolului 27 din Legea
cu privire la Agentul guvernamental, spre deosebire de prevederile articolului
1415 din Codul civil, nu prevede necesitatea constatării elementului de
vinovăție printr-o sentință judecătorească, ceea ce face posibilă inițierea
acțiunii în regres a statului având ca temei doar hotărârea sau decizia Curţii
Europene (HCC nr. 23 din 25.07.2016, §84).
Curtea a observat că, în conformitate cu standardele europene în materie,
răspunderea judecătorilor nu poate rezulta doar din constatările Curții
Europene prin care se atestă o încălcare a Convenției. În acest sens, Comisia
de la Veneția, în Opinia Amicus Curiae din 13 iunie 2016, a menționat că:
„ 41. CtEDO stabilește doar responsabilitatea Statului pârât. Nu putem susține
sau presupune în mod rezonabil că obiectivul principal al rolului jurisprudențial
al CtEDO în procesul de examinare a cererii unui reclamant ar fi centrat pe
evaluarea, determinarea cantitativă și revizuirea naturii sau gradului de vinovăție
(abuz criminal sau intenție criminală sau neglijență gravă) a fiecăruia dintre acei
judecători ale căror hotărâri adoptate la nivel național au fost atacate la CtEDO.
Acest aspect trebuie să constituie obiectul unei proceduri judiciare separate la
nivel național.
42. Trebuie să se rețină faptul că litigiul adus în fața CtEDO nu urmărește
urmărirea penală a judecătorilor implicați în soluționarea cauzei la nivel național.
Prin urmare, chiar și în cazul existenței unei constatări a Curții în favoarea
reclamantului (inclusiv constatarea unei încălcări), aceasta nu ar corespunde
în sine standardelor necesare pentru a constata vinovăția persoanei, deoarece
nu constituie o procedură pentru atragerea la răspundere a unei persoane sau a
judecătorului pentru încălcările comise.” (HCC nr. 23 din 25.07.2016, §85).

Din jurisprudența Curții Europene se desprinde ideea că raţiunea
constatării unei erori judiciare nu constă în tragerea la răspundere civilă,
penală sau disciplinară a unui judecător, ci în acordarea dreptului persoanei
vătămate la despăgubirile aferente. În special, Curtea a acordat importanță
faptului dacă eroarea judiciară comisă de către instanţele inferioare, adică
greşelile din administrarea justiţiei, pot fi neutralizate sau corectate într-un
alt mod (a se vedea Giuran c. României, din 21 iunie 2011, §32, 40). Astfel,
procedurile în fața Curții Europene nu urmăresc stabilirea gradului de
vinovăție (abuz criminal sau neglijență gravă) a judecătorilor ale căror decizii
adoptate la nivel național au determinat ulterior examinarea cererilor de
către Curtea Europeană (HCC nr. 23 din 25.07.2016, §86).
În ceea ce privește soluționarea amiabilă a unei cauze pendinte pe rolul
Curții Europene, în conformitate cu articolul 39 din Convenția Europeană,
și formularea unei declarații unilaterale a statului, în care ultimul recunoaște
o încălcare a Convenției Europene, Comisia de la Veneția a subliniat în opinia
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sa Amicus Curiae că aceste proceduri în fața Curții Europene pot fi inițiate din
considerații politice, și nu doar din considerații juridice. Astfel, în condițiile
prevăzute la articolul 27 din Legea cu privire la Agentul guvernamental,
judecătorii devin vulnerabili în fața unei influențe externe (din partea
executivului) și pot fi ținuți responsabili pentru motive independente de
exercitarea funcției lor jurisdicționale (HCC nr. 23 din 25.07.2016, §87).
Curtea a subliniat că judecătorii nu pot fi constrânşi să-şi exercite
atribuţiile sub ameninţarea unei sancţiuni, fapt care poate influenţa în
mod nefavorabil hotărârile ce urmează a fi adoptate. Or, în exercitarea
atribuţiilor ce le revin, judecătorii trebuie să beneficieze de libertatea
neîngrădită de a soluţiona cauzele în mod imparţial, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare şi propriile aprecieri, neafectate de rea-credință.
Din aceste raționamente, aprecierile judecătorului care au determinat
adoptarea unei hotărâri într-o anumită cauză, hotărâre judecătorească care
a fost anulată sau modificată, nu poate servi în calitate de temei determinant
pentru sancţionarea materială a judecătorului (HCC nr. 23 din 25.07.2016,
§94).
În contextul celor menționate, Curtea a subliniat că instituția regresului
în sine nu este contrară principiilor constituționale, atât timp cât prin
mecanismul de atragere la răspundere materială sunt respectate garanțiile
inerente independenței judecătorilor (HCC nr. 23 din 25.07.2016, §102).
În același timp, exercitarea dreptului de regres al statului în condițiile
art. 27 din Legea cu privire la Agentul Guvernamental, având ca temei doar
hotărârea Curții Europene, acordul de reglementare amiabilă sau declarația
unilaterală a Guvernului prin care să se constate încălcarea prevederilor
Convenției Europene, în lipsa constatării vinovăției judecătorului printr-o
sentință adoptată în cadrul unor proceduri judiciare distincte, afectează
independența întregului sistem judiciar și este contrară articolelor 6 și 116
alin. (1) și (6) din Constituţie (HCC nr. 23 din 25.07.2016, §103).
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Hotărârea nr.33 din 17.11.2016 pentru controlul
constituționalității unor prevederi din Codul civil și Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova (capacitatea juridică a
persoanelor cu dizabilități mintale)
Potrivit art. 20 alin. (2) din Constituţie, nici o lege nu poate îngrădi accesul
la justiţie. Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor,
libertăților și intereselor sale legitime (HCC nr. 33 din 17.11.2016,1 §125).
Totodată, limitările prevăzute de către legiuitor nu trebuie să fie de natură
să aducă atingere însăşi substanţei dreptului de acces la justiție (HCC nr. 33
din 17.11.2016, §126).
Potrivit Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități,
statele părţi la Convenție trebuie să asigure un acces efectiv la actul de justiţie
pentru persoanele cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, inclusiv
prin asigurarea de ajustări de ordin procedural şi adecvate vârstei, pentru a le
facilita un rol activ ca participanţi direcţi şi indirecţi, inclusiv ca martori, în
toate procedurile legale, inclusiv etapele de investigaţie şi alte etape preliminare
(art. 13 alin. (1)) (HCC nr. 33 din 17.11.2016, §127).
Curtea a reținut că deciziile luate de reprezentanții legali în numele
persoanelor incapabile nu reflectă întotdeauna voința și preferințele acestora.
Or, după declararea incapacității unei persoane, aceasta devine total dependentă
de tutorele său în toate sferele vieții, măsura respectivă fiind deseori aplicată
pentru o perioadă nedefinită de timp, iar majoritatea actelor care afectează
drepturile persoanei incapabile sunt imposibil de contestat într-un alt mod
decât prin intermediul tutorelui (HCC nr. 33 din 17.11.2016, §130).
Din aceste considerente, Curtea a conchis că, deși normele legale acordă
persoanelor declarate incapabile dreptul să conteste aplicarea tutelei și să
solicite restabilirea capacității juridice, rămâne imposibilă apărarea în fața
instanței de judecată a altor drepturi, libertăţi şi interese legitime ale adulţilor
declaraţi incapabili. Astfel, acordarea unor asemenea posibilități doar
reprezentanţilor legali este inoportună în cazurile în care interesele acestora
sunt divergente, creând premisele unor eventuale abuzuri (HCC nr. 33 din
17.11.2016, §131).
În cauzele D.D. c. Lituaniei (hotărâre din 14 februarie 2012, §118) şi M.S.
c. Croaţiei (nr.36337/10, 25 aprilie 2013, §§80 şi 107), Curtea Europeană
a reţinut că în cazurile în care persoana se află în conflict cu tutorele ei şi
„acolo unde conflictul poate avea un impact major asupra situaţiei juridice
a persoanei” este esenţial ca aceasta să beneficieze de dreptul de acces la un
tribunal (HCC nr.33 din 17.11.2016, §132).
Cu referire la persoanele declarate incapabile, Curtea Europeană, în
jurisprudența sa, a constatat faptul că șaptesprezece din douăzeci de sisteme
legale studiate prevăd în anumite cazuri accesul direct la instanță pentru orice
persoană declarată incapabilă (Stanev c. Bulgariei, nr. 36760/06, 17 ianuarie
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2012, §§ 88-89) (HCC nr. 33 din 17.11.2016, §133).
Totodată, Curtea Europeană a notat faptul că nu ar fi contrar articolului
6 din Convenție faptul prevederii în legislația națională a unor restricții
privind dreptul de acces la instanță, în scopul exclusiv de a nu suprasolicita
instanțele judecătorești cu cereri excesive sau vădit nefondate (HCC nr. 33 din
17.11.2016, §134).
În același timp, Curtea Europeană a constatat că problema suprasolicitării
instanțelor judecătorești poate fi evitată prin alte mijloace mai puțin restrictive
decât negarea automată a accesului direct al persoanei la instanță, de exemplu,
prin limitarea frecvenței depunerii a astfel de cereri sau prin introducerea
unui sistem de examinare prealabilă a admisibilității cererii în baza dosarului
(a se vedea Stanev, citată supra, § 242). Or, din moment ce starea sănătății
mintale este o condiție care limitează persoana să acționeze pe cont propriu în
societate, inclusiv în fața autorităților, atunci cu atât mai mult acestei persoane
trebuie să i se garanteze accesul la cele mai simple acțiuni, cum ar fi, spre
exemplu, depunerea unei plângeri în instanța de judecată. Această posibilitate
acordată persoanei cu tulburări psihice se află în perfectă conformitate cu
dreptul natural subiectiv la libera alegere, a cărui esență constă în „libertatea de
a acționa conform propriilor dorințe și alegeri” (HCC nr. 33 din 17.11.2016,
§135).
Curtea Europeană a observat că există situații în care dorințele unei
persoane cu facultăți mintale reduse pot fi înlocuite în mod valabil cu cele ale
unei alte persoane care acționează în contextul unei măsuri de protecție și că
uneori este dificilă evaluarea adevăratelor dorințe sau preferințe ale persoanei
vizate. Totuși, chiar dacă o persoană a fost privată de capacitate juridică, acest
fapt nu înseamnă neapărat că nu poate înțelege situația în care se află (a se vedea
Stanev c.Bulgariei, citată supra, § 130). Cu toate acestea, importanța exercitării
drepturilor procedurale variază în funcție de scopul acțiunii pe care o persoană
dorește să o introducă în fața instanței (HCC nr. 33 din 17.11.2016, §136).
Curtea a observat că prevederile Codului de procedură civilă stabilesc
nulitatea absolută a actelor procesuale întocmite de persoanele declarate
incapabile fără a acorda posibilitate instanței de judecată de a le examina și a
decide asupra valabilității acestora în funcție de circumstanțe (HCC nr.33 din
17.11.2016, §137).
De asemenea, Curtea a reținut că cererile de chemare în judecată depuse de
aceste persoane sunt lăsate de către instanța de judecată fără examinare, fiind
restituite sau scoase de pe rol (HCC nr. 33 din 17.11.2016, §138).
În aceste condiții, reieșind din standardele internaționale, Curtea a subliniat
că actele procedurale întocmite de persoanele incapabile nu pot fi supuse
din start unei nulități absolute. La fel, se impune și necesitatea examinării
de către instanța de judecată a cererilor de chemare în judecată în funcție de
circumstanțe, chiar și fără implicarea obligatorie (acordul) a reprezentantului
legal al persoanei incapabile, în cazul în care problema dedusă spre soluționare
poate fi examinată doar cu concursul nemijlocit al persoanei care a depus-o
(HCC nr. 33 din 17.11.2016, §142).
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Din aceste motive, Curtea a conchis că dispozițiile articolelor 58 alin.
(21 ) și (6), 170 alin. (1) lit. c) și 267 lit. b) din Codul de procedură civilă
limitează nejustificat și într-un mod disproporționat accesul direct la instanța
de judecată al persoanelor declarate incapabile în vederea apărării drepturilor
și intereselor lor legitime (HCC nr. 33 din 17.11.2016, §143).
În lumina celor constatate mai sus cu privire la necesitatea asigurării liberului
acces la justiție pentru persoanele declarate incapabile, Curtea a constatat
că anularea actelor de procedură întocmite de către adulții cu capacitate de
exercițiu limitată reprezintă o restricție cu atât mai disproporționată din
moment ce adulții dependenți de anumite substanțe își pot conștientiza
și dirija acțiunile lor în anumite situații sau/și la anumite intervale de timp
(HCC nr. 33 din 17.11.2016, §145).
Totodată, Curtea Europeană a subliniat în repetate rânduri importanța
participării persoanei cu tulburări psihice la examinarea chestiunii privind
capacitatea sa de exercițiu, din moment ce aceasta deține un rol dublu - în
calitate de parte interesată și, în același timp, ca obiect principal de examinare
în fața instanței. În special, Curtea Europeană a remarcat că prezența
persoanei în privința căreia urmează să se adopte o decizie privind capacitatea
juridică este necesară atât pentru a-și prezenta apărarea, cât și pentru a permite
judecătorului să-și formeze o opinie cu privire la facultățile sale mentale (a
se vedea Shtukaturov, § 72; Kovalev c. Federației Ruse, nr. 78145/01, 10 mai
2007, §§ 35-37) (HCC nr. 33 din 17.11.2016, §151).
Mai mult, Curtea Europeană a considerat că judecătorii, la momentul
adoptării unor decizii care au consecințe grave asupra vieții private a
persoanelor, după cum sunt cele de privare de capacitate juridică, ar trebui
în principiu să aibă un contact direct cu acele persoane (X și Y c. Croației,
nr.5193/09, 3 noiembrie 2011, §84) (HCC nr. 33 din 17.11.2016, §152).
În aceste spețe, Curtea Europeană a stabilit că deciziile judecătorilor de
a examina cauzele doar în baza probelor documentare, fără a vedea și audia
reclamanții, nu au fost rezonabile și au încălcat garanțiile prevăzute de art. 6 §
1 din Convenție (HCC nr. 33 din 17.11.2016, §153).
În lumina principiilor expuse, Curtea a relevat necesitatea asigurării unei
participări efective a persoanei vizate la procesul de examinare a cererii prin
care se solicită declararea incapacității acesteia. Curtea a menționat că, în cazul
în care prezența persoanei nu este posibilă din motive obiective, instanța de
judecată urmează să asigure audierea acesteia la locul aflării ei, constatând,
după caz, imposibilitatea comunicării cu aceasta (HCC nr. 33 din 17.11.2016,
§154).
Curtea a reținut că starea persoanei cu tulburări psihice nu trebuie să
împiedice participarea efectivă a acesteia la procesul de examinare a declarării
incapacității de exercițiu, cel puțin nu înainte ca această imposibilitate să fie
constatată cu certitudine de către instanța de judecată (judecător) în urma
întreprinderii tuturor măsurilor necesare (HCC nr. 33 din 17.11.2016, §155).
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Hotărârea nr.34 din 13.12.2016 privind confirmarea rezultatelor
alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii
Moldova
Examinarea contestațiilor privind organizarea și desfășurarea
alegerilor
Obiectivul fundamental al misiunii Curţii Constituţionale de confirmare
a rezultatelor alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova
este acela de a evalua măsura în care procesul electoral s-a desfăşurat în
conformitate cu prevederile constituționale şi cu alte principii universale
pentru alegeri democratice (HCC nr. 34 din 13.12.20161, §89).
Deciziile organelor electorale şi ale altor organe cu competenţe în materie
pot fi contestate în instanţele de judecată în procedura contenciosului
administrativ. Respectiv, legalitatea actelor emise de aceste organe poate fi
supusă controlului judecătoresc la solicitarea părţilor interesate (HCC nr. 34
din 13.12.2016, §88).
În acelaşi timp, orice hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă expusă
în privinţa legalităţii actelor emise de aceste autorităţi dispune de puterea
lucrului judecat şi implică respectul pentru principiul res judicata. Astfel,
Curtea nu poate să se pronunţe asupra temeiniciei probelor administrate
în procesele judiciare, care au avut ca obiect examinarea legalităţii actelor
organelor electorale. A proceda altfel ar însemna substituirea de către Curtea
Constituţională a autorităţilor statului, a căror competenţă este stabilită prin
lege (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §90).
Mai mult, neexaminarea de către autoritățile competente a contestațiilor
electorale a pus Curtea Constituțională în imposibilitatea de a le lua în
considerare, or, în conformitate cu articolul 4 alin. (3) din Codul jurisdicţiei
constituţionale, Curtea Constituţională examinează în exclusivitate
chestiuni de drept, nu circumstanţe de fapt. Curtea Constituțională nu
deține instrumentarul legal necesar pentru administrarea probelor, pentru
audierea martorilor etc. Aceste posibilităţi legale există doar în instanțele
de drept comun. Din prevederile legale în vigoare, rezultă explicit că toate
contestaţiile privind încălcările electorale urmează a fi soluţionate exclusiv
de către instanţele de judecată, acestea nefiind de competenţa Curţii
Constituţionale (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §98).
În acest context, Curtea a reamintit că o normă trebuie interpretată în
sensul în care permite aplicarea ei, şi nu în sensul în care se exclude aplicarea ei.
Curtea a subliniat că domeniul său de competenţă este stabilit de Constituţie
şi Legea cu privire la Curtea Constituţională şi nu poate fi modificat prin
jurisprudenţa instanţelor de drept comun (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §99).
În acest sens, atât organele electorale, cât și instanțele de judecată urmau
nu să-și decline competența, ci să examineze încălcările semnalate în ziua
alegerilor. Or, dacă sunt competente să examineze încălcările electorale din
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cadrul campaniei electorale, a fortiori ele sunt competente să examineze
încălcările din ziua votării. Anume această categorie de încălcări pot să se
dovedească deosebit de pertinente în procesul de confirmare/infirmare a
rezultatului scrutinului (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §101).
Pentru motivele enunțate, Curtea a reţinut că, datorită aplicării deficitare
a legislaţiei de către instanţele de drept comun, actorii electorali au fost, în
fapt, lipsiţi de un control judiciar eficient, iar Curtea Constituţională a fost
pusă în imposibilitatea de a opera cu acte de constatare a încălcărilor. Curtea a
recomandat Parlamentului reglementarea separată şi explicită a procedurilor
de examinare a contestațiilor pentru diversele tipuri de scrutine electorale.
În aceeaşi ordine de idei, Curtea a solicitat Parlamentului să reglementeze
diferențiat procedurile de examinare a contestațiilor în eventualitatea
existenței a două tururi de scrutin, inclusiv a contestațiilor formulate în ziua
alegerilor (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §102).
Pretinsele încălcări invocate pentru anularea alegerilor
a) Suprimarea dreptului la vot al cetățenilor domiciliați peste hotarele țării,
prin lipsa buletinelor de vot și organizarea deficitară a procesului de votare de
către autoritățile publice
Curtea a reținut că dreptul la vot este un drept relativ, și nu absolut. Prin
urmare, exercițiul dreptului de vot poate fi supus unor limitări implicite,
statele având o marjă largă de discreție în acest domeniu. Astfel, exercitarea
dreptului de a vota urmează a fi exercitat în condițiile legii (HCC nr. 34 din
13.12.2016, §108).
Curtea a reținut că egalitatea votului nu presupune obligativitatea
exercitării acestuia în condiții identice atât în țară, cât și peste hotare, or,
cetățenii din țară și din afara ei se află în situații juridice diferite (HCC nr. 34
din 13.12.2016, §110).
În același sens, Convenția Europeană nu garantează un drept al cetățenilor
unui stat parte la aceasta de a vota peste hotare. De asemenea, Codul bunelor
practici în materie electorală din 2002 al Comisiei de la Veneţia stabileşte că
reşedinţa poate condiţiona exercitarea dreptului de vot. În acelaşi timp, Codul
bunelor practici stabileşte că dreptul de a alege şi de a fi ales poate fi acordat
cetăţenilor care domiciliază în afara ţării (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §111).
Curtea a reținut că legislația Republicii Moldova permite votarea în
străinătate. În același timp, aceasta nu se poate desfășura în orice condiții, ci
cu respectarea prevederilor legale (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §114).
• Numărul redus al secțiilor de votare organizate în străinătate
Curtea a reamintit că, în Decizia nr. 11 din 18 noiembrie 2014 de
inadmisibilitate a sesizării pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii
Guvernului nr. 872 din 20 octombrie 2014 cu privire la organizarea secţiilor
de votare din străinătate, Curtea a statuat că stabilirea numărului secţiilor
de votare în străinătate este o problemă care ţine de atribuţia autorităţilor
competente în organizarea alegerilor, acestea fiind mai bine plasate pentru
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aprecierea posibilităţilor şi necesităţilor practice de organizare a votului în
străinătate (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §119).
Ținând cont de numărul și localitățile în care au fost organizate secții de
votare, rezultă că acestea au fost organizate pentru alegătorii care se află în
străinătate la data alegerilor atât pe lângă misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale Republicii Moldova, cât și în alte localități decât cele în care
își au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare, în conformitate
cu art.29/1 alin. (2) și (3) din Codul electoral, ceea ce denotă depunerea
unor diligențe suplimentare de către autoritățile publice (HCC nr. 34 din
13.12.2016, §123).
Având în vedere cele expuse anterior, se constată că nu ține nici de
rolul, nici de competența Curții Constituționale de a aprecia dacă trebuiau
organizate un număr mai mic sau mai mare de secții de votare, dacă acestea
trebuiau să aibă o altă dispersie teritorială sau dacă trebuiau luate și alte măsuri
organizatorice. Această competență și apreciere revine Guvernului, prin
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Curtea Constituțională
având competența numai de a constata dacă prin modul de organizare a fost
sau nu atinsă substanța dreptului de vot sau a celui de a fi ales, aspect care nu
se constată în prezenta cauză (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §125).
Totuși, având în vedere faptul că un număr mare de cetățeni aflați peste
hotare nu au reușit să voteze, Curtea a recomandat modificarea mecanismului
de votare în străinătate, precum și introducerea unor criterii suplimentare în
vederea calculării numărului și a distribuirii geografice a secțiilor de votare
peste hotare (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §126).
• Numărul redus al buletinelor de vot
Curtea a observat că numărul buletinelor de vot, deși la o primă vedere pare
relativ mic în raport cu numărul secțiilor de votare, în realitate, corespunde
estimărilor Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, estimări
care, prin definiție, au în vedere date statistice bazate pe situația existentă în
cadrul ciclurilor electorale anterioare (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §130).
În același context, Curtea a reținut că, potrivit autorităților, cel puțin
în două dintre țările în care s-au epuizat buletinele de vot, [...] constituirea
secțiilor de votare este permisă, potrivit legislației naționale a statelor
respective, doar pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare (HCC nr.
34 din 13.12.2016, §135).
Curtea a conchis că nu există indicii obiective că autoritățile publice și-au
neglijat obligația de a acționa cu bună-credință, obligație stabilită în articolul
56 din Constituție (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §138).
Curtea a reținut că […] cererea de anulare a alegerilor trebuie însoțită de
dovezile pe care se întemeiază, frauda electorală neputând fi stabilită doar
prin diverse informații din mass-media, deducții, calcule probabilistice
bazate pe simple aprecieri ale autorului cererii (HCC nr. 34 din 13.12.2016,
§139).
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Având în vedere diferența de 67.488 de voturi între cei doi concurenți
electorali în al doilea tur de scrutin, cele 4031 de voturi care nu au putut fi
exprimate în secțiile din afara țării, chiar și în eventualitatea în care ar fi fost
constatate de către autoritățile electorale sau cele judiciare, nu sunt de natură
să influențeze rezultatul final al alegerilor, cu atât mai mult cu cât eventuala
opțiune electorală a cetățenilor care nu și-au putut exercita dreptul la vot
nu poate, în abstract, fi atribuită în exclusivitate unui singur candidat în
defavoarea altuia (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §140).
Totuși, având în vedere faptul că un număr mare de cetățeni aflați peste
hotare nu au reușit să voteze, Curtea a recomandat modificarea mecanismului
de votare în străinătate, precum și introducerea unor criterii suplimentare
în vederea calculării numărului și a distribuirii geografice a buletinelor de
vot peste hotare, inclusiv asigurarea secţiilor de votare de peste hotare cu o
cantitate de rezervă de buletine de vot (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §141).
b) Transportarea organizată și coruperea alegătorilor cu domiciliul în stânga
Nistrului
Curtea a reținut că transportarea organizată în sine nu este o încălcare
electorală, decât dacă se dovedește că au fost exercitate presiuni necuvenite
pentru a influența opțiunea electorală. De altfel, transportarea organizată
a fost atestată și în diasporă, fără ca aceasta să implice acuzații de “turism
electoral” (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §146).
Curtea a constatat că anularea alegerilor poate să intervină numai în cazul
în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă, iar aceasta
este de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea
candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin, precum și faptul că
cererea de anulare a alegerilor trebuie motivată și însoțită de dovezile pe care
se întemeiază (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §153).
În acest sens, Curtea a constatat că împrejurările semnalate nu sunt de
natură să ducă la anularea alegerilor, întrucât nu demonstrează o fraudă de
natură să modifice atribuirea mandatului. Or, având în vedere diferența
de 67.488 de voturi între cei doi concurenți electorali în al doilea tur de
scrutin, cele 16.728 voturi, chiar și în eventualitatea vicierii votului, nu au
fost de natură să influențeze rezultatul final al alegerilor (HCC nr. 34 din
13.12.2016, §154).
În același timp, Curtea a reținut că corupția electorală este o formă a
corupției politice, în care liderii politici folosesc beneficiile obținute abuziv
pentru a influența alegerile (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §155).
Coruperea alegătorilor constituie oferirea sau darea de bani, bunuri,
servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite
drepturile sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor. În acest
sens, art. 38 alin. (7) din Codul electoral stabilește că concurenților electorali
li se interzice să propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără plată
bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele umanitare sau din alte acțiuni de
binefacere. Pe de altă parte, Curtea a constatat lipsa incriminării în Codul
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penal a coruperii alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale, similar
incriminării oferirii sau dării de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în
scopul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile sale electorale
într-un anumit mod în cadrul alegerilor parlamentare, locale ori în cadrul
referendumului (art. 181/1) (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §156).
Curtea a reținut că coruperea alegătorilor trebuie privită ca o gravă
încălcare a principiilor alegerilor libere și democratice, inclusiv al procesului
echitabil și transparent al alegerilor. Asemenea încălcări creează precondiții
pentru a pune la îndoială legalitatea și legitimitatea alegerilor. De asemenea,
aceste încălcări pot avea o influență considerabilă asupra rezultatelor
alegerilor (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §157).
c) Implicarea reprezentanților Bisericii Ortodoxe din Moldova în campania
electorală
Curtea a ținut să sublinieze că, potrivit art. 31 alin. (4) din Constituție,
cultele religioase sunt autonome și separate de stat (HCC nr. 34 din
13.12.2016, §161).
Curtea a reținut că efectuarea agitaţiei electorale şi/sau susţinerea
financiară sau materială a concurenţilor electorali, desfăşurarea de acţiuni
prin care se încalcă Constituţia Republicii Moldova constituie temeiuri
pentru suspendarea activităţii cultelor religioase şi a părţilor lor componente
(articolul 24 din Legea privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de
religie2). Activitatea cultelor religioase şi a părţilor lor componente poate
fi suspendată pe cale judiciară, pe o perioadă de până la un an. În cazul în
care cultele religioase sau părţile lor componente desfăşoară acţiuni grave,
activitatea acestora poate fi încetată pe cale judiciară. Ministerul Justiţiei are
dreptul de a acţiona în instanţa de judecată cultele religioase sau părţile lor
componente înregistrate pentru suspendarea sau încetarea activităţii acestora
dacă prezintă dovezi concludente privind existenţa unuia dintre temeiurile
prevăzute de lege (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §167).
Curtea a constatat că toate autorităţile statului responsabile de procesul
electoral şi activitatea cultelor religioase nu şi-au onorat obligaţia pozitivă de
a împiedica şi sancţiona implicarea cultelor religioase în procesul electoral.
Din aceste considerente, Curtea a recomandat instituirea unor mecanisme
sancționatorii prompte și imediate, inclusiv în ordine penală, pentru orice
tentativă de implicare a cultelor religioase în campaniile electorale (HCC nr.
34 din 13.12.2016, §168).
d) Votarea multiplă
În ceea ce priveşte suspiciunea referitoare la existenţa unor cazuri de vot
multiplu, Curtea a reţinut că probatoriul depus nu confirmă astfel de situaţii
(HCC nr. 34 din 13.12.2016, §171).

2

Legea nr. 125- XVI din 11.05.2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie
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e) Distribuirea de către reprezentanții contracandidatului electoral Igor
Dodon a materialelor cu caracter defăimător
În absenţa unor acte relevante de constatare a încălcărilor, Curtea a
fost în imposibilitate de a stabili impactul unor astfel de materiale asupra
rezultatelor alegerilor (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §175).
f ) Favorizarea de către instituțiile mass-media a contracandidatului
electoral
Curtea a reținut că mass-media este elementul fundamental al unei
societăți democratice. Aceasta este un instrument pentru exercitarea puterii
și influențarea opiniei (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §177).
Curtea a reținut că organizarea unor alegeri libere şi corecte presupune
asigurarea unui mediu informaţional şi mediatic echidistant, care respectă
normele legale şi codul deontologic al jurnalistului (HCC nr. 34 din
13.12.2016, §178).
Funcția principală a presei în societățile democratice constă în
reflectarea faptelor și evenimentelor politice în modul cel mai obiectiv,
imparțial și deschis, promovarea unui număr mare de opinii și puncte de
vedere, precum și interpretarea știrilor în așa fel încât publicul să înțeleagă
relevanța informațiilor pe care o primesc. Acesta este principiul de bază
care fundamentează ideea unui jurnalism de „advocacy”, scopul căruia este
promovarea participării cetățenilor la viața publică. Din această perspectivă,
presa promovează și protejează drepturile și așteptările cetățenilor prin rolul
său de „watchdog”(„câine de pază”) (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §179).
În ceea ce privește reflectarea alegerilor prezidențiale de către mijloacele
de informare în masă, Curtea a constatat că în rapoartele observatorilor
internaționali se subliniază lipsa de autonomie a surselor media faţă de
interesul politic şi de afaceri, inclusiv din cauza concentraţiei ridicate
de proprietate a surselor media în mâinile unor grupuri de interese, fapt
care ameninţă în mod continuu pluralismul de opinie (HCC nr. 34 din
13.12.2016, §183).
Curtea a observat că Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat
succesiv radiodifuzorii pentru reflectarea dezechilibrată și părtinitoare a
campaniei prezidențiale, inclusiv pentru încălcarea Regulamentului privind
reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie
2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (HCC nr.
34 din 13.12.2016, §184).
Curtea a constatat că, potrivit actualelor reglementări, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului examinează contestaţiile privind reflectarea
campaniei electorale de către radiodifuzori în ordine generală. Aceasta face
practic imposibilă aplicarea sancțiunilor în timp util și proporțional gravității
faptei comise, iar drept consecință, limitează posibilitatea publicului de a-și
forma în mod imparțial opinia politică și de a oferi condiții egale pentru
candidații electorali (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §185).
Ținând cont de rolul şi importanta presei, Curtea a subliniat necesitatea
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instituirii instrumentelor eficiente, care ar permite autorităţilor responsabile
aplicarea unor sancțiuni cu executare imediată şi disuasive, cum ar fi
suspendarea dreptului de emisie pentru întreaga perioadă a campaniei
electorale, pentru acele instituții media care încalcă obligaţia de imparţialitate
în perioada electorală. Pentru aceste motive, Curtea a formulat o adresă
Parlamentului, în vederea modificării legislației cu privire la răspunderea
radiodifuzorilor în perioada campaniilor electorale (HCC nr. 34 din
13.12.2016, §186).
Concluziile generale privind alegerea Preşedintelui Republicii Moldova
Curtea a constatat că alegerile s-au organizat şi s-au desfăşurat pe fondul
unei crize politice, financiare şi sociale, agravată de neîncrederea în instituțiile
statului (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §187).
Acest fapt nu poate fi ignorat, fenomenele arătate fiind generate,
în principal, de deficienţele legislaţiei electorale, de natură să genereze
insecuritate juridică. Curtea a observat că pentru desfășurarea scrutinului
prezidențial Codul electoral a fost modificat şi completat în mod substanţial
cu câteva luni înainte de data organizării alegerilor. Or, în lipsa acestor
modificări desfășurarea alegerilor ar fi fost imposibilă (HCC nr. 34 din
13.12.2016, §188).
Deși cadrul juridic asigură o bază adecvată pentru realizarea alegerilor
democratice, totuşi există anumite lacune şi ambiguităţi. Acestea se referă,
în particular, la colectarea şi verificarea semnăturilor, ce vin în susţinerea
candidaţilor, finanţarea şi realizarea campaniei electorale, rezoluţia efectivă a
disputelor electorale, punerea în aplicare a prevederilor privind mass-media
şi a prevederilor privind desfăşurarea celui de-al doilea tur al scrutinului
prezidenţial. Aceste deficiențe sunt semnalate și de observatorii naționali și
internaționali și au dus la implementarea defectuoasă a prevederilor legale
(HCC nr. 34 din 13.12.2016, §189).
Se constată, de asemenea, o serie de imperfecţiuni ale legii astfel cum a
fost modificată, de exemplu, în ceea ce priveşte organizarea votării în secţiile
speciale (care a generat suspiciuni referitoare la exercitarea unor practici de
tipul "turism electoral”), în secțiile de votare din străinătate (HCC nr. 34 din
13.12.2016, §190).
În acest context, Curtea Constituţională a subliniat necesitatea ca întreaga
legislaţie electorală referitoare la alegerea Președintelui, Parlamentului,
precum şi la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale să fie
reexaminată, urmând a fi concentrată într-un Cod electoral revizuit, ale
cărui dispoziţii comune şi speciale să asigure, în concordanţă cu principiile
constituţionale, organizarea unui scrutin democratic, corect şi transparent.
În acest sens, Curtea a formulat 6 adrese Parlamentului (HCC nr. 34 din
13.12.2016, §191).
Observaţiile expuse nu sunt însă de natură să determine o altă concluzie
decât aceea la care a condus examinarea susţinerilor formulate şi a probelor
prezentate de autorii cererii pentru anularea alegerilor. Frauda invocată
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constituie, în realitate, aşa cum rezultă din aceste probe, o serie de elemente
secvenţiale care nu au format un fenomen cu vocaţia de a schimba voinţa
alegătorilor, în sensul unei modificări a atribuirii mandatului. Cu privire la
aceste eventuale încălcări ale legii, rămâne în sarcina autorităţilor competente
cercetarea faptelor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege (HCC nr. 34
din 13.12.2016, §192).
În exercitarea atribuţiilor care-i revin potrivit Constituţiei, Curtea
Constituţională a confirmat rezultatul scrutinului prezidenţial, potrivit
căruia la 13 noiembrie 2016 dl Igor Dodon a fost ales Președinte al Republicii
Moldova (HCC nr. 34 din 13.12.2016, §194).
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III. Jurisprudenţa constituţională a Curţilor
Constituţionale ale altor state

Autorizarea exercitării măsurilor de supraveghere sub
acoperire
(Curtea Constituţională a Germaniei)
Prin hotărârea din 20 aprilie 2016, Primul Senat al Curții Constituționale
Federale a decis că autorizarea Oficiului Federal al Poliției Criminale
(Bundeskriminalamt – BKA) în vederea realizării acțiunilor de supraveghere
sub acoperire, în calitate de măsuri de protecție împotriva amenințărilor
teroriste internaționale, de principiu, este compatibilă cu exercitarea
drepturilor fundamentale reglementate de Legea Fundamentală a Germanei.
Totuși, în unele aspecte, modul de realizare a acestor competențe de
investigare nu se conformează cerințelor principiului proporționalității.
Drept consecință, Curtea Constituțională Federală a declarat mai multe
prevederi ale actului legislativ ca fiind neconstituționale. Consolidând
jurisprudența consacrată în acest domeniu, decizia în cauză abordează
cerințele legale cu privire la modul de realizare a măsurilor de supraveghere
sub acoperire, precum și problema transmiterii datelor în alte scopuri către
autoritățile terțe, dar și, în cele din urmă, s-a pronunțat pentru prima dată
asupra cerințelor privind transmiterea de date către autorități din state terțe.
În ceea ce privește cerințele legale pentru efectuarea măsurilor de
supraveghere sub acoperire, prevederile legale adoptate în 2009 sunt, în
anumite segmente, prea puțin detaliate și prea vagi. De asemenea, unor
reglementări le lipsesc garanțiile suplimentare pentru a se conforma
exigențelor statului de drept, în special măsurilor de siguranță care să
protejeze componenta esențială a vieții private sau să garanteze transparența,
protecția juridică individuală și controlul judiciar. Mai multe prevederi ale
normelor care reglementează transmiterea de date - atât în ceea ce privește
autoritățile din Germania, cât și cele ale statelor terțe – nu conțin suficiente
restricții legale.
În cauză, prin modificările operate în 2009 la Legea privind Oficiul Federal
al Poliției Criminale (Bundeskriminalamtgesetz – BKAG), legiuitorul federal
a atribuit în competența Oficiului Federal al Poliției Criminale realizarea
unor atribuții care excedeau domeniul de competență a acestui organ de
drept stabilit anterior modificărilor în cauză, acestea fiind extinse până la
domeniul de protecție împotriva amenințărilor din partea terorismului
internațional, domeniu care, până la operarea modificărilor menționate,
ținea de competența Landurilor (statelor federale). Un alt subiect abordat
în plângerile constituționale de față se referea la normele anterioare ale Legii
privind Oficiul Federal al Poliției Criminale în ceea ce privește transmiterea
de date către state terțe, a căror domeniu de aplicare a fost extins în baza
noilor prevederi ce ofereau noi competențe în acest sens.
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Principalele raționamente ale Senatului au fost:
1. Prevederile contestate atribuiau Oficiului Federal al Poliției Criminale
competențe în vederea colectării în secret a datelor cu caracter personal
în contextul protecției împotriva amenințărilor din partea terorismului
internațional și prevenirii infracțiunilor și admiterii - în funcție de
competența respectivă – unor interferențe în exercitarea unor asemenea
drepturi fundamentale cum ar fi inviolabilitatea domiciliului, secretul
telecomunicațiilor și autodeterminarea informațională, precum și a dreptului
fundamental la confidențialitatea și integritatea sistemelor de tehnologie a
informației. Anume legiuitorul are sarcina de a găsi echilibrul necesar între
gravitatea imixtiunii în exercitarea drepturilor fundamentale, pe de o parte,
și obligația statului de a proteja persoanele pe de altă parte. Este necesar să
se ia în considerare, pe de o parte, faptul că competențele contestate în cea
mai mare parte permit imixtiuni grave în viața privată, și, în anumite cazuri,
poate interveni în domenii strict private, a căror protecție este deosebit de
importantă pentru apărarea demnității umane. Pe de altă parte, trebuie să se
ține cont de faptul că mijloacele eficiente de colectare a informațiilor sunt
foarte importante pentru asigurarea unei protecții împotriva amenințărilor
din partea terorismului internațional pentru ordinea fundamentală de
libertate și democrație și pentru protecția drepturilor fundamentale. În acest
sens, siguranța statului, ca o putere consolidată a păcii și ordinii, precum
și siguranța pe care trebuie să o garanteze populației - respectând totodată
demnitatea și valoarea intrinsecă a persoanei – se ridică la același nivel cu alte
drepturi constituționale supreme.
2. Potrivit raționamentelor, competențele atribuite Oficiului Federal
al Poliției Criminale, în principiu, nu sunt criticabile, dar, pornind de la
principiul proporționalității, aceste competențe sunt supuse unor ample
cerințe în cazurile în care acestea – după cum se întâmplă, de fapt, - admit
grave ingerințe în viața privată. În special, competențele trebuie să se
limiteze la apărarea drepturilor suficient de importante, protejate din punct
de vedere legal, și sunt constituționale numai în acele cazuri în care există
un pericol suficient de specific care este previzibil pentru astfel de interese.
Doar în anumite condiții aceste competențele de investigații se pot extinde,
de asemenea, asupra persoanelor de la care nu provin amenințări și care
aparțin arealului persoanei țintă. În ceea ce privește competențele care în
mod obișnuit provoacă imixtiuni în componenta esențială strict protejată
a vieții private, este necesară instituirea unor anumite norme de protecție.
De asemenea, este necesară o protecție adecvată a persoanelor care fac
obiectul cerințelor de confidențialitate profesională. Mai mult decât atât,
aceste competențe trebuie să corespundă standardelor constituționale
de transparență, protecție juridică individuală și control judiciar. Aceste
standarde generează obligația de a informa părțile afectate după realizarea
măsurilor, precum și competențe de a realiza controlul judiciar, controlul de
supraveghere regulat, precum și cerințe de a prezenta rapoarte Parlamentului
și publicului larg. În cele din urmă, aceste competențe de investigare trebuie
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să fie însoțite de cerințe corespunzătoare privind radierea datelor înregistrate.
3. Fiind analizate din mai multe puncte de vedere, s-a constatat că
prevederile contestate nu corespund cerințelor enunțate.
a) Dispozițiile privind utilizarea mijloacelor speciale de supraveghere
în exterior, cum ar fi observarea, înregistrarea audio și video, aplicarea
dispozitivelor de urmărire sau utilizarea informatorilor din serviciul poliției,
nu sunt restrânse în măsură suficientă (§20 alineatele 1 – 3 din BKAG).
aa) Legislativul pune astfel de măsuri la dispoziție nu doar în vederea
protecției împotriva amenințărilor specifice, dar și în scopul prevenirii
infracțiunilor (§ 20g alineatul 1 p. 2 BKAG). O astfel de abordare, în principiu,
este admisibilă, însă este necesară respectarea anumitor limite, cărora
prevederea de față nu se conformează. Dispoziția în cauză nu stipulează cerința
privind necesitatea existenței unui incident specific și previzibil, cel puțin în
ceea ce privește natura sa, dar nici condiția alternativă că comportamentul
individual al unei persoane să justifice probabilitatea specifică precum că el
sau ea va comite infracțiuni de terorism în viitorul apropiat. Astfel, § 20g
din BKAG nu oferă nici autorităților și nici instanțelor de judecată criterii
suficient de clare ce ar putea fi utilizate și permite întreprinderea unor acțiuni
care ar putea fi considerate extinse în măsură disproporționată.
bb) § 20g din BKAG permite unele măsuri realizarea cărora, de obicei,
poate genera, în anumite aspecte, monitorizarea situațiilor confidențiale –
situații în care prezența statului este categoric exclusă. Astfel, pentru a proteja
componenta esențială a vieții private, atât în ceea ce privește colectarea de
date, cât și analiza acestor date, legiuitorul trebuie să asigure existența unor
dispoziții de protecție. Astfel de dispoziții, însă, lipsesc în Legea contestată.
cc) Mai mult decât atât, în măsura în care se referă la monitorizarea pe
termen lung sau a conversațiilor confidențiale, cerința privind existența unei
decizii judecătorești, prevăzută în § 20g secțiunea 3 BKAG, este reglementată
deficitar, având în vedere faptul că pentru o parte din aceste măsuri nu există
deloc condiția permisiunii prealabile din partea instanțelor judecătorești,
în timp ce pentru alte măsuri necesitatea existenței unui ordin judecătoresc
intervine abia peste o lună.
b) Dispoziția privind supravegherea locuințelor private (§ 20h BKAG),
care permite colectarea de date prin intermediul supravegherii vizuale și a
celei audio, se conformează parțial cerinței de proporționalitate.
aa) Supravegherea locuințelor private constituie o ingerință deosebit de
gravă în sfera vieții private. Prin urmare, o astfel de măsură de supraveghere
este adecvată doar în cazul în care vizează în exclusivitate comunicările
persoanei supravegheate care prezintă pericol. Spre deosebire de alte măsuri,
pentru acest tip de supraveghere nu poate fi emis un ordin care să vizeze în
mod direct terțe părți. Cu toate acestea, nu se poate afirma că persoanele
terțe nu vor fi afectate indirect prin aplicarea acestei măsuri.
bb) Cu excepția cazurilor de pericol imediat - toate datele trebuie să fie
examinate mai întâi de către un organ independent, care să verifice existența
unor informații extrem de confidențiale, înainte ca aceste date să poată fi
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utilizate de către Oficiul Federal al Poliției Criminale. Prevederea dată nu
asigură o astfel de protecție.
c) Lipsește protecția suficientă a componentei esențiale a vieții private în
ceea ce privește accesul la sistemele de tehnologie a informației (§ 20k din
BKAG). În acest caz, organul în a cărui sarcină este atribuită competența
de examinare a datelor colectate nu este suficient de independent. Este
foarte important ca un astfel de control să fie exercitat de către persoane
din exterior care nu îndeplinesc atribuții de securitate. Dat fiind faptul că
Legea nu reglementează modalitatea de implicare a personalului Oficiului
Federal al Poliției Criminale în scopul atragerii specialiștilor care dispun de
competențe specifice de investigație sau sunt experți tehnicieni, realizarea
efectivă și responsabilitatea pentru deciziile luate trebuie să aparțină unor
persoane care să fie independente de Oficiul Federal al Poliției Criminale.
Prevederea referitoare la atribuirea sarcinilor de efectuare a screening-ului
preponderent angajaților Oficiului Federal al Politiei Criminale nu se
conformează cerințelor nominalizate.
d) Dispoziția ce reglementează supravegherea continuă a
telecomunicațiilor (§ 20l din BKAG) este compatibilă cu Constituția
doar parțial. În special, prevederea care extinde domeniul de aplicare a
supravegherii telecomunicațiilor și asupra prevenirii infracțiunilor este prea
vagă și largă în măsură disproporționată. Aceleași deficiențe se regăsesc și în
dispoziția privind colectarea datelor de trafic cu privire la telecomunicații (§
20m alineatele 1 și 3 din BKAG).
e) Toate competențele de investigație și de supraveghere contestate
sunt lipsite de prevederi suplimentare, în lipsa cărora nu se consideră a fi
îndeplinite cerințele de proporționalitate a competențelor de investigare și
de supraveghere contestate.
aa) Protecția persoanelor care fac obiectul cerințelor de confidențialitate
profesională nu este reglementată în mod adecvat, din moment ce se face
o distincție între consilier și alți juriști. Având în vedere că măsurile de
supraveghere în cauză nu urmăresc scopul de investigare a infracțiunilor,
ci de a oferi protecție împotriva amenințărilor, o astfel de distincție nu este
adecvată pentru a garanta protecția consilierului juridic.
bb) Dispozițiile care vizează garantarea transparenței, protecția juridică și
controlul judiciar nu îndeplinesc în totalitate cerințele de constituționalitate.
Ele nu dispun de precizări adecvate în ceea ce privește verificarea periodică
obligatorie, precum și cerința de documentare amplă care să permită revizuirea
completă și eficientă a măsurilor de supraveghere în cauză, precum și în ceea
ce privește obligația de raportare în fața Parlamentului și a publicului larg.
cc) Obligațiile de a șterge datele colectate, de asemenea, corespunde doar
parțial cerințelor de constituționalitate. Este neconstituțională admiterea
posibilității de a evita în general ștergerea datelor colectate, după ce acestea
au fost utilizare în scopul pentru care au fost colectate, pe motiv că aceste date
ar fi utile organelor de aplicare a legii sau în scopul prevenirii infracțiunilor
sau ca o măsură de precauție pentru investigarea ulterioară a unei infracțiuni
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de o importanță deosebită (§20v alineatul 6 teza 5 din BKAG). În acest
mod, o astfel de posibilitate permite stocarea datelor pentru a fi utilizate din
nou de către utilizatori delimitați într-o măsură generală, pentru care Legea
dată nu oferă și, dat fiind caracterul vag, de fapt nici nu poate oferi vreun
temei juridic. Perioada foarte scurtă de păstrare a protocoalelor de ștergere
elaborate de către Oficiul Federal al Poliției Criminale, de asemenea, nu este
viabilă, deoarece nu asigură în măsură suficientă posibilitatea de a le revizui
ulterior.
4. Bazându-se pe jurisprudența existentă, prin această decizie se instituie
noi diferențieri ale condițiilor privind utilizarea datelor în alte domenii care
exced procedura inițială de investigație. Principiul scopului (Zweckbindung)
și cel al schimbării scopului (Zweckänderung) sunt relevante în cauza de față.
Este necesar să se facă o distincție între admiterea generală a posibilității
de utilizare ulterioară a datelor în contextul scopului inițial de colectare a
acestora și modificarea scopului de colectare, care este permisă numai în
anumite limite.
a) Legiuitorul poate permite utilizarea datelor în alte domenii care
exced procedura inițială de investigație în contextul scopului inițial de
colectare a acestora. Acest lucru nu este contrar principiului scopului, atunci
când utilizarea ulterioară a datelor ca un simplu mijloc de probă pentru
investigațiile ulterioare este permisă. Cu toate acestea, respectiva abordare
nu va fi aplicabilă în privința datelor care provin în urma supravegherii
locuințelor private sau ca rezultat al accesului la sistemele de tehnologie a
informației. Din cauza gravității acestor ingerințe, fiecare utilizare ulterioară
a acestor date trebuie să corespundă, de asemenea, cerințelor situației de risc
necesare pentru colectarea inițială a datelor.
b) În plus, legiuitorul poate permite, de asemenea, utilizarea datelor în alte
scopuri decât în scopul inițial de colectare a datelor (modificarea scopului).
Cerințele de proporționalitate pentru o astfel de modificare se bazează pe
principiul unei colectări repetate ipotetice a datelor. În mod corespunzător,
noua utilizare a datelor trebuie să îndeplinească condițiile de protecție a
drepturilor ocrotite prin lege sau să vizeze investigarea infracțiunilor de o astfel
de importanță, încât, conform standardelor de constituționalitate, colectarea
repetată a acestor date, prin intermediul unor mijloace la fel de importante,
ar fi justificată. Pericolul specific, care era necesar pentru colectarea inițială
a datelor, în general nu este necesară pentru a doua oară; fiind suficient să
existe o fundamentare probatorie specifică pentru investigațiile suplimentare.
Având în vedere gravitatea deosebită a ingerinței pe care o exercită măsurile
de supraveghere a locuințelor private și percheziția de la distanță a sistemelor
de tehnologie a informației, schimbarea scopului în ceea ce privește anume
aceste măsuri este permisă numai în cazul în care cerințele situației de risc
aplicabile pentru colectarea inițială a datelor sunt întrunite din nou.
5. Dispozițiile privind utilizarea și transmiterea datelor către autoritățile
naționale corespund doar parțial acestor principii.
a) Faptul că Oficiul Federal al Poliției Criminale poate utiliza datele
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obținute, în principiu, indiferent de pericole specifice, pentru a-și realiza
sarcina de oferire a protecției împotriva amenințărilor teroriste internaționale
(§ 20V alineatul 4 teza 2 p. 1 din BKAG) nu ridica probleme. Totuși, această
competență este disproporționată în ceea ce privește datele obținute în urma
supravegherii locuințelor private și a perchezițiilor de la distanță. Dată fiind
gravitatea imixtiunii, utilizarea ulterioară poate fi permisă numai în cazurile
în care este din nou prezent un pericol iminent sau o situație de risc suficient
de specifică.
Pe de altă parte, competența legală nelimitată a Oficiului Federal al Poliției
Criminale de a utiliza în continuare datele în vederea protecției martorilor
sau a altor persoane (§ 20v alineatul 4 teza 2 p. 2 din BKAG) este prea vagă
și nu corespunde cerințelor de constituționalitate.
b) Competența de a transmite date către alte autorități interne (§ 20v
alineatul 5 din BKAG) este neconstituțională.
Transmiterea de date în scopul protecției împotriva amenințărilor este
neconstituțională în măsura în care permite o transmitere de date pentru
prevenirea în general a infracțiunilor de terorism, indiferent de fundamentarea
probatorie specifică pentru investigațiile ulterioare. Dispoziția privind
transmiterea de date în scopuri de aplicare a legii nu este compatibilă cu
Constituția. Dispozițiile menționate ale Codului de procedură penală
(§ 161 alineatele 1 și 2 Strafprozessordnung – StPO) nu asigură în măsură
suficientă limitările constituționale necesare privind transmiterea de date,
și nici nu conțin garanțiile necesare ca transmiterea de date provenite în
urma supravegherii locuințelor private sau a perchezițiilor de la distanță
să fie limitată doar în ceea ce privește scopul de a investiga infracțiunile
suficient de grave; de asemenea, prevederea nu reglementează transmiterea
de date provenite în urma supravegherii vizuale a locuințelor private către
autoritățile de aplicare a legii, deși în temeiul Legii Fundamentale, o astfel
de supraveghere vizuală este permisă numai în scop de protecție împotriva
amenințărilor, dar nu și în ceea ce privește urmărirea penală.
Mai mult decât atât, și în ceea ce privește toate competențele cu privire
la transmiterea datelor, precum și cerințele relevante care, de asemenea,
sunt aplicabile, în vederea exercitării unui control efectiv de către Comisarul
Federal pentru Protecția Datelor, nu sunt garantate în măsură suficientă.
6. În decizie sunt expuse tezele fundamentale privind cerințele înaintate
față de procedurile de transmitere a datelor către autoritățile de securitate
din țările terțe. Este prima dată când Curtea Constituțională Federală
a fost solicitată a se expune cu privire la acest subiect. Cu toate acestea,
raționamentele expuse în decizie nu se referă la transmiterea către statele
membre ale Uniunii Europene (§ 14a din BKAG).
În rezultatul transmiterii datelor către țările terțe, după epuizarea
procedurilor de transmitere, garanțiile stabilite în Legea Fundamentală nu
mai poate fi aplicate ca atare, în locul lor se aplică standardele în vigoare în țara
de destinație respectivă. Totuși, acest lucru nu împiedică în mod fundamental
transmiterea către țările terțe. Faptul că prevederile Legii Fundamentale sunt
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în concordanță cu reglementările internaționale cu privire la cooperare are
în vedere inclusiv respectarea ordinilor juridice și a concepțiilor existente în
alte state. Atunci când decide asupra transmiterii datelor cu caracter personal
către țări terțe, organul care exercită autoritatea statului german este obligat
să asigure respectarea drepturilor fundamentale. Astfel, transmiterea datelor
urmează să se conformeze principiului constituțional general ale schimbării
scopului și principului scopului. Cu toate acestea, la evaluarea noii utilizări a
datelor trebuie să fie respectată autonomia ordinii juridice a celeilalte părți.
Autoritățile de stat din țările terțe sunt obligate să respecte doar propriile
reglementări legale.
Limite pentru transmiterea de date sunt instituite, pe de o parte, având
în vedere respectarea garanțiilor de protecție a datelor cu caracter personal.
Limitele stabilite în Legea Fundamentală privind colectarea internă și
prelucrarea datelor nu pot fi compromise în esența lor prin utilizarea
procedurilor de schimb de date între autoritățile de securitate. Legiuitorul
trebuie astfel să asigure că protecția drepturilor fundamentale nu va fi erodată
în urma transmiterii datelor colectate de către autoritățile germane către
terțe state și organizații internaționale, la fel cum această protecție nu va fi
erodată prin recepționarea de la autoritățile străine și prelucrarea datelor care
au fost obținute cu încălcarea drepturilor omului. Acest lucru nu înseamnă
că, în ordinea juridică a statului terț, măsurile de precauție instituționale și
procedurale trebuie să fie garantate în conformitate cu modelul german. Este
necesar doar ca statul care recepționează datele să asigure un nivel substanțial
adecvat de protecție în ceea ce privește prelucrarea acestora.
Pe de altă parte, limitele în ceea privește transmiterea datelor apar în
legătură cu utilizarea acestora de către statul de destinație, în cazul în care
sunt suspiciuni privind încălcarea drepturilor omului la obținerea lor. În
orice caz, transmiterea de date către state terțe este interzisă în mod imperativ
în cazul în care sunt suspiciuni privind încălcarea principiilor fundamentale
ale statului de drept. Statul în niciun caz nu poate fi complice la încălcarea
demnității umane.
Transmiterea datelor către state terțe presupune condiția scopului
suficient de important pentru care astfel de date urmează a fi transmise și
utilizate, precum și constatarea faptului că datele vor fi prelucrate în statul
terț în conformitate cu standardele acceptabile privind drepturile omului și
protecția datelor cu caracter personal. Pentru celelalte aspecte este necesară
existența garanțiilor privind controlul eficient.
7. În parte, competența contestată privind transmiterea datelor
către autoritățile publice din alte țări nu corespunde acestor cerințe de
constituționalitate.
a) Prevederea în cauză definește prea larg scopurile pentru o asemenea
transmitere (§ 14 alineatul 1 din BKAG). Autorizarea generală pentru
transmiterea datelor în scopul realizării sarcinilor care îi revin Oficiului
Federal al Poliției Criminale (§ 14 alineatul 1 teza 1 p. 1 din BKAG) nu
este delimitată în măsură suficientă și, prin urmare, este disproporționată.
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Lipsesc standardele care să asigure că datele obținute în urma măsurilor de
supraveghere care implică imixtiuni deosebit de invazive să poată fi transmise
numai în scopul protejării intereselor ocrotite prin lege sau investigarea
infracțiunilor atât de importante, încât colectarea repetată a acestora, prin
mijloace la fel de serioase, cu respectarea standardelor de constituționalitate,
să fie justificată. Competența de a transmite date în scopul protecției
împotriva unui pericol specific, actual și important la adresa securității
publice (§ 14 alineatul 1 teza 1 p. 3 din BKAG), în general, nu ridică obiecții.
Totuși, aceasta nu este suficient de bine delimitată în ceea ce privește datele
care au fost obținute în urma supravegherii locuințelor private.
b) Pe de altă parte, dispozițiile contestate corespund cerințelor referitoare
la constatarea faptului că datele vor fi prelucrate în conformitate cu
standardele de protecție a datelor și a drepturilor omului în țara de destinație.
c) În ceea ce privește practicile naționale de transmitere a datelor, este
necesar din punct de vedere constituțional să se asigure un control regulat de
supraveghere, precum și ordonarea obligațiilor de raportare.
Hotărârea nu a fost adoptată cu unanimitate de voturi, doi judecători
expunând opinii separate.
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Sancționarea deputatului pentru absentarea continuă de la
lucrările Parlamentului
(Curtea Constituţională a Republicii Lituania)
Prin Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Lituania din 5
octombrie 2016 Curtea a declarat alineatul 1 al articolului 151 (textul
din 23 decembrie 2005) din Statutul Seimas-ului, în măsura în care plata
salariului, în conformitate cu alineatul dat, pentru o anumită lună, nu
putea fi redus cu mai mult de o treime pentru deputatul în Seimas care, pe
parcursul acelei luni, nu a participat, în mod continuu, fără vreun motiv
important care să justifice lipsa, la ședințele Seimas-ului sau ședințele
comisiilor sau a altor unități structurale ale Seimas-ului, ca fiind contrar
Constituției.
Conform prevederii menționate din Regulamentul Seimas-ului, care
a fost contestată de către Curtea Administrativă regională din Vilnius,
reclamantul, în numele unui deputat al Seimas-ului care nu a participat,
fără vreun motiv important ce să justifice lipsa, la mai mult de jumătate din
ședințele Seimas-ului în cadrul cărora în prealabil era programată votarea
în vederea adoptării actelor legislative și care au avut loc la ora programată,
salariul său în luna respectivă urma să fie redus cu o treime. Curtea
Constituțională a statuat că, în conformitate cu prevederea legală aplicabilă,
nu se permitea reducerea salariului cu mai mult decât o treime din mărimea
acestuia, sau să nu-i fie achitat deloc salariul deputatului în Seimas, chiar
și în cazurile în care deputatul, fără vreun motiv important care să justifice
lipsa, nu a participat nu doar la ședințele Seimas-ului în cadrul cărora în
prealabil era programată votarea în vederea adoptării actelor legislative și
care au avut loc la ora programată, dar și la alte ședințele ale comisiilor sau
a altor unități structurale ale Seimas-ului la care deputatul a fost desemnat
în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul Seimas-ului.
Curtea Constituțională a menționat că, potrivit Constituției, forma
principală a activității Seimas-ului este participarea la ședințe. Statutul
constituțional al unui deputat în Seimas, ca reprezentant al Națiunii,
implică obligația sa constituțională de a reprezenta Națiunea, precum și,
de asemenea, obligația constituțională de a participa la ședințele Seimasului. Un astfel de comportament al unui deputat în Seimas, atunci când el
sau ea nu participă la ședințele Seimas-ului, fără un motiv important care
să justifice lipsa, trebuie apreciat ca fiind neexecutarea de către deputat în
Seimas, ca reprezentant al națiunii, a datoriei sale constituționale. Conform
Constituției, o astfel de neparticipare, care să nu justifice lipsa, la ședințele
Seimas-ului, generează anumite consecințe juridice.
Obligația constituțională a deputatului de a participa la lucrările Seimasului include datoria sa de a participa la lucrările subunităților structurale
ale Seimas-ului, a căror membru este deputatul respectiv, precum și să
exercite alte atribuții în calitatea sa de deputat stabilite în Constituție, în
legi și în Regulamentul Seimas-ului.
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Potrivit alineatului 3 al articolului 60 din Constituție, un deputat în
Seimas are dreptul de a primi salariu în calitate de deputat. Remunerarea
muncii deputaților în Seimas, precum și remunerația pentru cheltuielile
legate de activitățile lor parlamentare, este un element important al statutului
constituțional al unui deputat în Seimas, și trebuie să fie considerată drept
garanție a activității parlamentare a deputatului. Prevederile alineatului 3 al
articolului 60 din Constituție presupun faptul că remunerația unui deputat
în Seimas trebuie să fie în mărime suficientă și achitată în mod regulat. O
asemenea reglementare constituțională cu privire la remunerația unui deputat
în Seimas este stabilită anume pentru ca deputații să-și poată îndeplini în
mod corect obligațiile sale în calitate de reprezentanți ai națiunii.
Seimas-ul este obligat să adopte reglementări, prin intermediul unei legi,
cu privire la plata salariului pentru munca depusă de deputatul în Seimas;
la realizarea acestei obligații Seimas-ul trebuie să țină cont de normele și
principiile Constituției; în plus, trebuie să aibă în vedere conceptul de
muncă a unui deputat în Seimas și de imperativul, care rezultă din alineatul
3 al articolului 60 din Constituție, pentru a asigura precondițiile necesare
pentru ca deputatul în Seimas să-și îndeplinească în mod corespunzător
obligațiile sale în calitate de reprezentant al Națiunii. Doar după evaluarea
circumstanțelor importante din punct de vedere constituțional legate de
îndeplinirea (neîndeplinirea) atribuțiilor de către deputații în Seimas,
legiuitorul poate stabili o reglementare juridică diferențiată privind
remunerarea deputaților, având în vedere dacă un deputat în Seimas, ca
reprezentant al Națiunii, își îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile
sale.
Dat fiind faptul că, în conformitate cu alineatul 3 al articolului 60 din
Constituție, activitatea unui deputat în Seimas și cheltuielile aferente
activității parlamentare sunt achitate din bugetul de stat, Seimas-ul,
atunci când adoptă reglementări privind plata salariului pentru activitatea
deputatului în Seimas prin intermediul unei legi, trebuie, de asemenea, să
țină cont de imperativele constituționale privind utilizarea fondurilor
din bugetul de stat. Conceptul procedurii în ceea ce privește buna posesie,
administrare și utilizare a proprietății de stat, inclusiv fondurile bugetului
de stat, și principiul constituțional al guvernării responsabile, contribuie la
consolidarea imperativului privind asigurarea, prin intermediul unei legi, a
utilizării raționale a fondurilor din bugetul de stat alocate pentru remunerarea
deputaților în Seimas.
Astfel, după cum se menționează în hotărâre, din conținutul alineatului
3 al articolului 60 din Constituție și conform principiului constituțional
al guvernării responsabile, legiuitorul este obligat, atunci când adoptă
reglementări privind plata salariului deputatului în Seimas, să țină cont de
faptul că principala formă a activității unui deputat în Seimas, care este
remunerat din bugetul de stat, este participarea sa la ședințele Seimas-ului,
ședințele comisiilor și ale altor unități structurale ale Seimas-ului cărora el
sau ea este atribuit; realizarea episodică sau chiar continuă doar a unor
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competențe constituționale (cum ar fi elaborarea legilor și a altor acte
juridice ale Seimas-ului, întâlnirea cu alegătorii, sau desfășurarea activității
parlamentare în alte moduri) de către un deputat în Seimas, fără vreun motiv
important care să justifice lipsa, inclusiv neparticiparea la ședințele menționate
anterior, nu pot fi considerate ca fiind executarea corespunzătoare de către
deputatul în Seimas a obligației sale constituționale de reprezentare a
Națiunii, adică a obligației pentru executarea căreia deputatul în Seimas este
remunerat în conformitate cu alineatul 3 al articolului 60 din Constituție.
Astfel, reglementând plata salariului pentru munca deputaților în Seimas,
inter alia, stabilind mărimea acestuia și procedura de plată, legislativul
trebuie să ia în considerație imperativele constituționale menționate care
implică obligația constituțională a deputaților de a participa la ședințele
Seimas-ului, și trebuie să stabilească consecințele financiare pentru
neexecutarea continuă (fără vreun motiv important care să justifice lipsa) a
acestei obligații. Legiuitorul dispune de toată libertatea în ceea ce privește
stabilirea diferitor mărimi de reducere a remunerației deputaților în Seimas
(mărimi fixe cu care se reduce salariul deputaților), subiectul (Seimas-ul
în întregime sau unitatea structurală) care să stabilească aceste reduceri în
cadrul unei anumite proceduri într-o anumită situație specifică, precum și
diverse motive pentru reducerea salariului deputaților în Seimas.
Plata salariului din fondurile bugetului de stat unui deputat în Seimas
care își neagă obligația constituțională de a participa la ședințele Seimasului, sau ședințele comisiilor sau a altor unități structurale ale Seimas-ului
la care este atribuit (de exemplu, absentează în mod continuu, fără vreun
motiv important care să justifice lipsa, de la aceste ședințe), ar trebui să fie
considerat un privilegiu nejustificat din punct de vedere constituțional.
Constituția nu protejează și nici nu apără astfel de drepturi dobândite de
către o persoană, acestea fiind privilegii în ceea ce privește conținutul lor.
De asemenea, în hotărâre este remarcat faptul că, reglementând plata
salariului deputaților în Seimas, în cazul în care deputatul în mod continuu,
fără vreun motiv important care să justifice lipsa, nu participă la ședințe,
legiuitorul trebuie să țină seama de faptul că recunoașterea opoziției
parlamentare este un element indispensabil al democrației pluraliste;
prin urmare, neparticiparea demonstrativă a deputaților în Seimas la
ședințele Seimas-ului și la ședințele unităților sale structurale, cărora aceștia
sunt atribuiți, având la bază opinia și obiectivele politice ale opoziției
parlamentare, adică obstrucționarea ca o modalitate de protest politic și o
metodă de activitate parlamentară în încercarea de a preveni adoptarea unei
rezoluții care nu este dorită de minoritate, poate, conform Constituției și,
în anumite situații, să fie apreciată ca fiind un motiv destul de important
pentru neparticipare la ședințe, în cazul în care astfel de neparticipări nu
sunt regulate.
Potrivit Curții Constituționale, prin intermediul reglementării legale
criticate, legiuitorul nu a ținut cont de imperativele constituționale, care
rezultă din alineatul 3 Articolul 60 din Constituție, precum și din principiile
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statului de drept și a guvernării responsabile, de a lua în considerație, la
reglementarea remunerației pentru munca deputaților în Seimas, obligația
constituțională a deputatului în Seimas să participe la ședințele Seimas-ului
și la ședințele unităților sale structurale, la care este atribuit, și de a stabili
consecințele financiare pentru neîndeplinirea continuă a acestei obligații (în
lipsa unor motive importante care să justifice lipsa); legiuitorul a ignorat, de
asemenea, obligația de a nu consolida asemenea garanții de muncă pentru
deputat în cadrul Seimas-ului și a altor activități parlamentare prin care
deputații ar fi privilegiați în mod nejustificat.
Legiuitorul ar trebui să modifice reglementarea legală privind remunerația
deputaților în Seimas și să stabilească consecințele financiare relevante pentru
cazurile de neparticipare continuă (în lipsa unor motive importante care să
justifice lipsa) la ședințele Seimas-ului în timpul sesiunii Seimas; legiuitorul
ar trebui, de asemenea, să consolideze în mod explicit posibilitatea de a nu
plăti salariul unui deputat în Seimas în cazul neparticipării continue (în lipsa
unor motive importante care să justifice lipsa) la ședințele Seimas-ului sau la
ședințele unităților structurale ale Seimas-ului cărora deputatul este atribuit.
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IV. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului

Discriminarea pe motivul dezabilităţii
(Çam v. Turcia, nr. 51500/08, ECHR 2016)

Cauza Çam v. Turcia se referă la un copil cu deficiențe de vedere, căruia i-a
fost refuzat accesul la studii muzicale.
Reclamantei i s-a refuzat accesul la secțiunea muzicală a unei academii din
Turcia. Ea a prezentat academiei informații că dispunea de capacitățile tehnice
necesare pentru a continua studiile la instrumentul pe care l-a ales. Cu toate
acestea, ei i-a fost refuzată admiterea, deoarece nu a fost în stare să prezinte
un certificat medical întocmit în conformitate cu cerințele administrative
necesare care să confirme, spre satisfacția academiei, capacitatea fizică de a
urma cursurile selectate.
În cadrul procedurilor în temeiul Convenției, reclamanta a pretins că, din
cauza dizabilității sale, ea a fost discriminată în ceea ce privește dreptul său
la educație, contrar prevederilor articolului 14 din Convenție, coroborat cu
articolul 2 din Protocolul nr. 1.
Curtea a acceptat poziția reclamantei în ceea ce privește refuzul academiei
de a o admite la studii exclusiv din cauza dezabilității sale de vedere. Curtea
s-a convins că academia nu era în măsură să ofere persoanelor cu dezabilități
educația necesară, indiferent de natura specifică a deficiențelor. Insistența
academiei în ceea ce privește prezentarea certificatului medical care să
corespundă reglementărilor interne nu a putut ascunde acest fapt.
Hotărârea este remarcabilă din următoarele motive. În primul rând, Curtea
a stabilit că dreptul garantat de articolul 2 din Protocolul nr. 1 s-a referit la
fondul cauzei, în pofida faptului că obiectivul principal al educației, oferită de
academie, s-a axat pe dezvoltarea talentului muzical al solicitantului.
În al doilea rând, examinând aspectul legat de încălcarea articolului 14,
Curtea s-a bazat pe prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi (ratificată de Turcia) și, în special, dispozițiile articolului 2
care reglementează cerința privind „adaptarea rezonabilă“, adică adoptarea
„modificărilor şi ajustărilor necesare şi adecvate, care nu impun un efort
disproporţionat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular,
pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să se bucure sau să-şi exercite, în
condiţii de egalitate cu ceilalţi, toate drepturile şi libertăţile fundamentale“.
În mod semnificativ, Curtea a motivat, cu referire la vulnerabilitatea
deosebită a copiilor cu dizabilități, cum ar fi reclamanta, că discriminarea
unei persoane pe motive de dezabilitate apare atunci când autoritățile refuză
să examineze posibilitatea introducerii unor măsuri care ar putea determina o
„adaptare rezonabilă“.
Constatând existența încălcării Convenției, Curtea a menționat că academia
nu a încercat să identifice în ce mod dizabilitatea de vedere a reclamantei ar fi
împiedicat-o să urmeze lecțiile de muzică și nici nu a examinat vreo măsură care
ar putea fi luată în vederea adaptării sale la dizabilitatea de care suferea.
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Hotărârea demonstrează cât de importante sunt pentru Curte evoluțiile
dreptului internațional, atunci când sunt puse în discuție problemele supuse
examinării și deschiderea Curții de a interpreta domeniul de aplicare al
drepturilor protejate de Convenție în lumina acestor evoluții.
Proceduri incerte în soluţionarea cererilor de azil ca exigenţă a
respectării vieţii private
(B.A.C. v. Grecia, nr. 11981/15, ECHR 2016)
Hotărârea în cauza B.A.C. v. Grecia se referă la starea prelungită de
incertitudine cu privire la statutul de azil a unui solicitant de azil și situația
personală precară cauzată de această stare.
Reclamantul, resortisant de origine turcă, a sosit în Grecia în anul 2002.
Cererea de azil pe care a depus-o bazându-se pe presupusa tortură a sa în
Turcia din cauza opiniilor sale politice a fost respinsă. El a depus o solicitare
la ministerul competent. În ianuarie 2003, Comisia Consultativă pentru azil
a soluționat cererea sa pozitiv. Cu toate acestea, la data pronunțării hotărârii
Curții ministerul nu a avut o poziție în ceea ce privește cererea în cauză.
În acest sens nu au fost prezentate careva motive. Între timp, Turcia a cerut
extrădarea reclamantului. În cele din urmă, cererea a fost respinsă de către
Curtea de Casație din Grecia, în anul 2013, având la bază riscul unor rele
tratamente pe care reclamantul ar fi avut de le înfruntat în cazul în care ar fi
revenit în Turcia.
În cadrul procedurilor în temeiul Convenției reclamantul a pretins,
printre altele, că a avut loc încălcarea dreptului său la respectarea vieții private,
având în vedere perioada îndelungată de incertitudine pe care a fost nevoit să
o suporte, combinată cu situația personală precară. Curtea a acceptat poziția
solicitantului. Hotărârea este remarcabilă prin faptul că Curtea, contrar
obișnuinței sale, a constatat încălcarea articolului 8 pe motivul existenței
unei perioade de timp exagerate necesară pentru procesarea unei cereri de azil
până la luarea unei decizii. În cauza Jeunesse v. Olanda,1 Curtea a subliniat că,
în cazul în care un stat contractant tolerează prezența unui cetățean străin pe
teritoriul său permițându-i astfel să aștepte adoptarea unei decizii cu privire
la cererea privind eliberarea permisului de ședere, exercitarea unei căi de
atac împotriva unei astfel de decizii sau depunerea unei cereri noi privind
eliberarea permisului de ședere, un astfel de stat contractant permite acestui
cetățean străin să participe la viața societății țării gazdă, să stabilească relații și
să întemeieze o familie în acel stat. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă
în mod automat că autoritățile statului contractant în cauză au fost, în
rezultat, ținute să respecte obligația apărută în temeiul articolului 8 din
Convenție în ceea ce privește admiterea faptului ca el sau ea să se stabilească
în țara respectivă.

1

Jeunesse v. Olanda [Marea Cameră], nr. 12738/10, hotărârea din 3 octombrie 2014, § 103.
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Constatările Curții în cauza de faţă trebuie analizate în context. În ceea
ce privește problema legată de incertitudine, Curtea a atras atenția asupra
următoarelor considerente: tăcerea îndelungată a ministrului cu privire la
cererea reclamantului; avizul favorabil menționat anterior emis de Comisia
consultativă pe probleme de azil la cererea solicitantului; respingerea cererii
de extrădare venită din partea Turciei. Incertitudinea privind statutul
său, pe care reclamantul a îndurat-o și a continuat să o îndure, a avut o
dimensiune diferită față de cea pe care o resimte un solicitant atunci când
este în așteptarea rezultatelor proceduri de azil, iar Curtea a subliniat, că este
de la sine înțeles faptul că asemenea proceduri trebuie să se încheie într-un
termen rezonabil. În ceea ce privește starea precară a reclamantului, Curtea a
observat în continuare, printre altele, că, din cauza statutului său nesoluționat
reclamantul s-a confruntat cu restricții în ceea ce privește obținerea accesului
pe piața muncii, deschiderea unui cont bancar, obținerea codului fiscal și
urmarea cursurilor la universitate.
În viziunea Curții, autoritățile nu au asigurat dreptul reclamantului
la respectarea vieții sale private prin faptul că nu au reglementat o
procedură eficientă și accesibilă care ar fi permis examinarea cererii de azil a
reclamantului într-un termen rezonabil, reducându-se astfel la minimumul
posibil precaritatea situației sale.
Restricţii privind reîntregirea familiei fondată pe discriminare
indirectă
(Biao v. Danemarca, [Marea Cameră], nr. 38590/10, ECHR 2016)
Hotărârea în cauza Biao v. Danemarca se referă la restricționarea
reintregirii familiale, fapt ce a dus la discriminare indirectă a unor persoane,
precum reclamanta, pe motive de origine etnică și naționalitate.
Primul reclamant, născut în Togo, a trăit o bună parte din perioada
de formare a personalității sale în Ghana, înainte de a ajunge pe teritoriul
Danemarcei în anul 1993 și a dobândirii cetățeniei daneze în anul 2002.
Ulterior, el s-a căsătorit în Ghana cu cel de-al doilea reclamant. Acestuia
i-a fost refuzat permisul de ședere, care să îi permită să se alăture primului
reclamant în Danemarca, deoarece totalitatea legăturilor reclamanților cu
Danemarca nu au fost suficient de puternice față de atașamentul lor pentru
orice altă țară, în cazul lor Ghana («cerința de atașament»).
Reclamanții și-au înaintat pretențiile în temeiul articolului 8 de sine
stătător, dar și coroborat cu articolul 14, împotriva faptului că o modificare
legislativă care prevedea o excepție de la cerința de atașament pentru
persoanele care erau cetățeni danezi timp de douăzeci și opt de ani ( „Regula
celor douăzeci și opt de ani“), a dus la o diferență de tratament discriminatoriu
împotriva acelor persoane, printre care și primul reclamant, care au dobândit
cetățenia daneză mai târziu. Marea Cameră a constatat încălcarea articolului
14 coroborat cu articolul 8, precum și a elucidat că nu a existat vreo încălcare

112

distinctă doar în temeiul articolului 8 din Convenție.
Cauza se remarcă prin constatarea faptului că o măsură de imigrație
internă, care reglementează reîntregirea familiei, a avut un impact
discriminatoriu indirect ceea ce a dus la încălcarea articolului 14 din motive
de etnie și naționalitate.
În special, chestiunea abordată s-a referit la faptul dacă regula celor
douăzeci și opt de ani, care a instituit o excepție de la cerința de atașament,
a avut efecte prejudiciabile în măsură disproporționată asupra persoanelor,
printre care și primul solicitant, care au dobândit cetățenia daneză mai târziu
și erau de altă origine etnică decât cea daneză, în comparație cu persoanele
care au obținut cetățenia daneză prin naștere, de origine etnică daneză, astfel
încât să constituie o discriminare indirectă pe criterii de origine etnică sau
naționalitate, încălcând astfel articolul 14.
Constatând încălcarea, Marea Cameră
- a confirmat faptul că, în timp ce articolul 8 nu impune obligații generale
cu privire la reîntregirea familiei, o măsură de control al imigrației compatibilă
cu articolul 8 ar putea constitui o discriminare și o încălcare a articolului 14;
- a confirmat faptul că Curtea va privi dincolo de textul și scopul măsurii
și va examina dacă aceasta are efecte prejudiciabile disproporționate asupra
unui anumit grup de persoane și va constata caracterul său discriminatoriu
în cazul în care nu are nici o „justificare obiectivă și rezonabilă“, chiar dacă
politica sau măsura respectivă nu viza acel grup și chiar dacă nu a existat nici
o intenție discriminatorie;
- a identificat că elementul de comparare relevant în cazul reclamanților a
fost sintagma «cetățeni danezi de origine etnică daneză» și a reiterat faptul
că nici o diferență de tratament bazată exclusiv sau într-o măsură decisivă
pe originea etnică a unei persoane nu este justificabilă într-o societate
contemporană și că o diferență de tratament bazată pe naționalitate este
permisă numai pentru „motive întemeiate sau foarte serioase“; și
- a concluzionat că Guvernul nu a reușit să demonstreze că au existat astfel
de „motive întemeiate sau foarte serioase care să nu fie legate de originea
etnică și care să justifice efectul discriminatoriu indirect al regulii celor
douăzeci și opt de ani“.
Chiar dacă Marea Cameră a constatat că majoritatea judecătorilor Curții
Supreme a Danemarcei au invocat cauza Abdulaziz, Cabales și Balkandali,
aceasta a clarificat faptul că Curtea Supremă a examinat cauza respectivă
sub aspect de diferență de tratament în ceea ce privește termenul deținerii
cetățeniei, pe când Curtea de față a examinat cauza din punct de vedere al
discriminării indirecte bazată pe naționalitate și origine etnică, astfel încât
testul de proporționalitate realizat de Marea Cameră a fost mai strict decât
cel aplicat de către Curtea Supremă. Prin urmare, Marea Cameră pare să fi
făcut o distincție între cauza Abdulaziz, Cabales și Balkandali și cauza de
față.
De asemenea, este demn de remarcat faptul că Curtea a colectat informații
și a luat în considerare alte tendințe și puncte de vedere internaționale.
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Evaluând justificarea regulii celor douăzeci și opt de ani, Marea Cameră
s-a referit la Articolul 5 § 2 al Convenției europene cu privire la cetățenie
a Consiliului Europei (STE nr. 166), o declarație de intenție privind
eliminarea discriminării între persoanele care sunt cetățeni prin naștere
și ceilalți cetățeni (inclusiv prin naturalizare). Curtea a considerat că
această Convenție demonstrează existența unei tendințe spre un standard
european care a fost relevant pentru cauza de față. Prevederile relevante
ale reglementărilor și jurisprudenței Uniunii Europene privind reîntregirea
familiei, de asemenea, au indicat asupra faptului că nu ar trebui să se facă vreo
distincție între persoanele care au dobândit cetățenia prin naștere și cei care
au devenit cetățeni în alt mod. Mai mult decât atât, hotărârea Marii Camere
reflectă faptul că diferite organisme independente au condamnat în mod
particular regula celor douăzeci și opt de ani: Comisia Europeană împotriva
Rasismului și Intoleranței (Consiliul Europei), Comitetul pentru Eliminarea
Discriminării Rasiale (Organizația Națiunilor Unite) și Comisarul pentru
Drepturile Omului (Consiliul Europei). Studiu de drept comparat efectuat
de Curte privind cerințele de bază pentru reîntregirea familiei între cetățenii
statelor și resortisanții unor state terțe a arătat că în nici unul dintre aceste
state nu se face distincție între diferite grupuri ai propriilor cetățeni la
stabilirea condițiilor pentru reunificarea familiei.
Expulzarea unui cetățean străin grav bolnav
(Paposhvili v. Belgia [Marea Cameră], nr. 41738/10, ECHR 2016)
În cauza Paposhvili v. Belgia, reclamantul, cetățean al Georgiei, a fost
expulzat și i s-a interzis intrarea repetată pe teritoriul Belgiei pe o perioadă de
zece ani, din motive de interes public (persoana avea mai multe condamnări
penale). Aflându-se în închisoare, el a fost diagnosticat cu o maladie gravă și
a urmat un tratament în acest sens (leucemie limfocitară cronică, hepatita C
și tuberculoză). Dat fiind faptul că procedurile interne pe care le-a inițiat în
vederea contestării măsurii expulzării pe motive medicale nu s-au soldat cu
succes, reclamantul a depus o plângere la Curte împotriva propusei expulzări
în temeiul articolului 3, susţinând că tratamentul medical necesar fie nu exista,
fie nu era accesibil în Georgia. Reclamantul a decedat în iunie 2016.
Marea Cameră a constatat că a avut loc încălcarea Articolului 3.
Cauza dată este importantă deoarece oferă o îndrumare în ceea ce privește
aprecierea momentului în care considerentele de ordin umanitar depășesc
sau nu alte interese în procesul de examinare a măsurilor de expulzare a
persoanelor grav bolnave.
În special, Marea Cameră a indicat modul în care trebuie înțeleasă sintagma
„alte cazuri excepționale“. Curtea s-a referit la următoarele aspecte:
„... situațiile care implică deportarea unei persoane grav bolnave și în care
au fost prezentate motive întemeiate de a crede că el sau ea, deși nu se află
în pericol iminent de a deceda, se confruntă cu un risc real, din cauza lipsei
unui tratament adecvat sau lipsa accesului la un astfel de tratament în țara
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de primire, precum și a riscului de a fi expus la unei înrăutățiri grave, rapide
și ireversibile a stării sale de sănătate care rezultă cu o suferință intensă sau
o reducere semnificativă a speranței de viață. Curtea a subliniat faptul că în
asemenea situații trebuie să existe un prag foarte ridicat în ceea ce privește
aplicarea articolului 3 din Convenție în cauzele care se referă la deportarea
cetățenilor străini care suferă de boli grave.“
De asemenea, Marea Cameră a clarificat faptul că obligația de protecție
urma să fie îndeplinită în primul rând prin intermediul procedurilor interne
corespunzătoare care să se axeze pe următoarele elemente:
(i) Reclamanții trebuie să prezinte probe „de natură să demonstreze
existența unor motive serioase de a crede“ că vor fi expuși unui risc real de
tratament contrat articolului 3, fiind remarcată existența inerentă a unui
anumit grad de speculații în sensul articolului 3, dar și faptul că reclamanții
nu sunt obligați să prezinte dovada clară a pretenției înaintate.
(ii) În cazul în care sunt prezentate asemenea probe, autoritățile statului
care aplică expulzarea urmează „să combată orice îndoieli invocate de acesta“.
Impactul pe care îl are aplicarea măsurii expulzării asupra persoanelor în cauză
urmează a fi evaluat prin compararea stării de sănătate a persoanei înainte de
expulzare și modul în care aceasta ar putea să evolueze după aplicarea măsurii.
În acest sens, statul trebuia să ia în considerare, printre altele, (a) dacă îngrijirile
medicale general disponibile în statul de primire „sunt suficiente și adecvate
pentru tratamentul maladiei de care suferă reclamantul, astfel încât să se
prevină expunerea acestuia la un tratament contrar articolului 3” (în acest sens,
Marea Cameră a precizat că criteriul de referință nu este nivelul de îngrijire
existent în statul de reședință); și (b) măsura în care persoana ar avea accesul
real la asistență medicală în statul de reședință (costurile asociate, existența
unei rețele sociale și de familie, precum și distanța care trebuie parcursă pentru
a putea accesa îngrijirile medicale necesare - toate fiind relevante în acest sens).
(iii) În cazul în care persistă „îndoieli serioase“ în ceea ce privește impactul
măsurii expulzării asupra persoanei în cauză, autoritățile trebuiau să dispună
de „asigurări individuale și suficiente“ din partea statului de reședință, drept
o condiție prealabilă pentru expulzare, că persoanei în cauză îi va fi disponibil
un tratament adecvat și accesibil.
Dat fiind faptul că o astfel de evaluare internă nu a avut loc în speța dată,
expulzarea reclamantului în Georgia ar fi generat încălcarea articolului 3 al
Convenției.
De asemenea, este notabil faptul că Marea Cameră a lăsat deschisă
chestiunea ce se referă la faptul dacă moștenitorii reclamantului au avut
un interes legitim de a insista pe continuarea examinării cererii depuse de
reclamant înainte de a deceda; mai cu seamă Curtea a acceptat continuarea
procedurii bazându-se pe faptul că acest lucru era necesar pentru respectarea
drepturilor omului.
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Arest pentru criticile aduse guvernării
Rasul Jafarov v. Azerbaijan, nr. 69981/14, 17 martie 2016
Hotărârea în cauza Rasul Jafarov v. Azerbaidjan este notabilă în ceea ce
privește elementele de fapt care pot duce la concluzia că restricția în temeiul
dreptului intern poate fi aplicată și din alte motive decât cele prevăzute de
Convenție.
Reclamantul, un activist proeminent în domeniul drepturilor omului în
Azerbaidjan, a fost arestat în anul 2014 în temeiul unor acuzări de natură
financiară. Până la emiterea sentinței de condamnare și punere în executare
a sentinţei în ianuarie 2015 el s-a aflat în arest.
Reclamantul a invocat, în principal, bazându-se pe articolul 18 coroborat
cu articolul 5, că arestarea și deținerea sa a fost o măsură de pedeapsă pentru
criticile aduse guvernului, pentru a-l reduce la tăcere în calitatea sa de activist
ONG-ist și apărător al drepturilor omului și pentru a descuraja activitatea
societății civile în Azerbaidjan.
În cauza de față Curtea a constatat, printre altele, că acuzațiile împotriva
reclamantului nu s-au bazat pe o „suspiciune rezonabilă“ (încălcarea
articolului 5 § 1) și că el a fost arestat și deținut în alte scopuri decât cele
prevăzute de Convenție (încălcarea articolului 18 coroborat cu articolul 5).
Hotărârea prezintă interes în ceea ce privește elementele pe care Curtea
le-a invocat în vederea constatării, în conformitate cu articolul 18, că
restricțiile au fost aplicate din motive care nu sunt prevăzute în Convenție.
Curtea s-a bazat pe factori contextuali mai largi (precum și pe lipsa unor
„suspiciuni rezonabile“) pentru a constata că reclamantul a fost arestat și
deținut în alte scopuri decât cele prevăzute de Convenție. În special, acești
factori s-au referit la „reglementarea legislativă excesiv de dură și restrictivă
cu privire la activitatea și finanțarea ONG-urilor“; retorica oficialilor de rang
înalt și a mass-mediei pro-guvernamentale în sensul că ONG-urile și liderii
acestora (inclusiv reclamantul) erau agenți străini și trădători; precum și
faptul că mai mulți activiști notorii în domeniul drepturilor omului, care,
de asemenea, au colaborat cu organizațiile internaționale de protecție a
drepturilor omului, au fost arestați în același mod. Curtea a considerat că
acești factori au susținut argumentele reclamantului și a intervenientului, în
sensul că arestarea și detenția reclamantului au făcut parte dintr-o campanie
mai largă de „distrugere a apărătorilor drepturilor omului în Azerbaidjan,
care s-a intensificat in vara anului 2014” . Curtea a concluzionat, prin urmare,
că reclamantul a fost arestat și deținut „cu scopul de a-l reduce la tăcere și a-l
pedepsi pentru activitățile sale în domeniul drepturilor omului“ și a constatat
o încălcare a articolului 18 coroborat cu articolul 5 din Convenție.
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Libertatea de exprimare a judecătorului
Baka v. Ungaria [Marea Cameră], nr. 20261/12, ECHR 2016
Hotărârea în cauza Baka v. Ungaria, se referă la încetarea mandatului
judecătorului ca urmare a comentariilor pe care le-a făcut în public.
Reclamantul, fost judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului,
a criticat în mod public, în calitatea sa de președinte a Curții Supreme din
Ungaria, reformele legislative în sistemul judiciar. După intrarea în vigoare a
modificărilor constituționale și legislative ulterioare mandatul său în calitate
de Președinte a încetat prematur și astfel s-a exclus posibilitatea unui control
jurisdicțional.
În cadrul procedurii în temeiul Convenției, reclamantul s-a plâns, printre
altele, în temeiul articolului 10, de intervenția disproporționată în libertatea
sa de exprimare. Marea Cameră a constatat o încălcare a acestei prevederi din
Convenție.
Unul din cele mai interesante aspecte ale cererii în temeiul articolului 10
a constituit evaluarea sub aspectul dacă încetarea mandatului reclamantului
a constituit o ingerință a drepturilor sale prevăzute de articolul 10 sau dacă
această încetare pur și simplu a afectat poziția sa în funcție publică (un drept
care nu este garantat de Convenție). Pentru a răspunde la această întrebare,
Curtea a trebuit să stabilească „domeniul de aplicare a măsurii ... plasându-l
în contextul faptelor cauzei și ale legislației relevante“.
În plus, Curtea a trebuit să decidă cu privire la standardul de probă
care urmează să fie aplicat în cadrul unei astfel de evaluări, care, în temeiul
jurisprudenței sale, trebuia să fie standardul „în afara oricărei îndoieli
rezonabile“, astfel cum este interpretat și aplicat de Curte. În timp ce
principiile aplicate de Curte cu privire la acest standard de probă au fost,
de obicei, în cea mai mare parte, aplicate în contextul articolelor 2, 3 și 5,
aceste principii au fost considerate deosebit de relevante în cazul în care,
cum este și în speța de față, nicio instanță națională nu a fost în măsură să
examineze faptele. Revenind la aceste fapte, Curtea a studiat succesiunea
evenimentelor, constatând că a existat un caz prima facie în favoarea versiunii
reclamantului privind desfășurarea evenimentelor, și a considerat că sarcina
probei a aparținut Guvernului, iar Guvernul nu a negat aceasta (fie prin
motivele prezentate la momentul respectiv pe plan intern sau prezentate
ulterior Curții). Curtea a ajuns la concluzia că această încetare a mandatului
a fost într-adevăr, determinată de opiniile și criticile exprimate, astfel încât
să constituie o ingerință în libertatea de exprimare. În timp ce Curtea a
considerat că încetarea mandatului reclamantului era incompatibilă cu
„scopul legitim“, invocat de Guvern, Curtea a considerat că este important,
totuși, să continue să examineze necesitatea ingerinței.
În cele din urmă, evaluarea necesității este precedată de confirmarea de
către Curte a jurisprudenței sale anterioare în ceea ce privește libertatea de
exprimare a judecătorilor. Curtea a fost în măsură să examineze relativ pe
scurt necesitatea ingerinței, evidențiind anumiți factori importanți, cum ar
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fi importanța deosebită a poziției reclamantului, funcțiile și atribuțiile care
prevedeau posibilitatea de a exprima punctul de vedere cu privire la reformele
legislative care ar putea avea un impact asupra sistemului judiciar și a
independenței acesteia. Reclamantul și-a susținut acest punct de vedere strict
profesional, astfel încât expresia sa se referea în mod clar la o dezbatere privind
chestiuni de „interes public important“. Acest lucru a însemnat că „poziția
și declarațiile“ reclamantului au necesitat un „grad ridicat de protecție“,
pentru un „control strict“ față de orice interferență, precum și pentru o
„marjă de apreciere îngustă în mod corespunzător“. Subliniind importanța
independenței și inamovibilitatea judecătorilor, observând efectul de călire
pe care l-a avut încetarea prematură a mandatului reclamantului asupra altor
judecători și având în vedere lipsa de garanții eficiente și adecvate împotriva
abuzurilor, care sunt necesare prin aspectul procedural al articolului 10,
Curtea a ajuns la concluzia că nu s-a reușit a demonstra că încetarea prematură
a mandatului reclamantului a fost necesară într-o societate democratică și a
constatat că a existat o încălcare a articolului 10.
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V. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Hotărârea în cauza C-526/14 Tadej Kotnik și altii v Državni
zbor Republica Slovacia
Comunicatul Comisiei cu privire la ajutorul acordat sectorului
bancar ramâne în vigoare
Repartizarea obligațiilor de către acționari și creditorii subordonați ca o
precondiție pentru autorizarea de către Comisie a ajutorului de stat oferit unei
bănci cu deficit nu este în contradicție cu legislația UE
Ca urmare a crizei financiare globale care a început în anul 2007, Banka
Slovenije (Banca Sloveniei) a constatat că în luna septembrie 2013 cinci bănci
slovene1 prezentau semne de deficit de capital. Din cauza mărimii acestor deficite,
aceste bănci nu aveau active suficiente pentru a satisface creditorii și a acoperi
valoarea depozitelor. La 17 decembrie 2013, Banca Slovenă a adoptat o decizie de
a aplica măsuri excepționale pentru a asigura recapitalizarea primelor două bănci,
salvarea celei de-a treia și lichidarea ultimilor două bănci.
La 18 decembrie 2013, Comisia a autorizat acordarea ajutorului de stat celor
cinci bănci în cauză. Ajutorul dat a fost, în primul rând, notificat de autoritățile
slovene. Măsurile în cauză, care au fost adoptate în baza Legii cu privire la sectorul
bancar, au inclus nu doar anularea capitalului propriu, dar și a datoriei subordonate.
Datoria subordonată este constituită din instrumente financiare care au anumite
caracteristice ale produselor de datorie și anumite caracteristice ale capitalului social
propriu. În cazul insolvabilității sau lichidării entității emitente, deținătorii de datorie
subordonată sunt achitați după deținătorii de obligațiuni neasigurate obișnuite, dar
înainte de acționari. În schimbul riscului financiar, asumat prin urmare, de către
deținătorii săi, aceste instrumente financiare oferă o rată a rentabilității mai mare.
Un număr de cereri pentru revizuirea constituționalității legii cu privire la
sectorul bancar a fost adus la cunoștința Ustavno sodišče (Curtea Constituțională,
Slovenia) pentru care instanța a rugat Curtea de Justiție să se pronunțe cu privire
la validitatea și interpretarea prevederilor Comunicatului Bancar din partea
Comisiei.2 Acel comunicat a fost adoptat pentru a oferi îndrumare cu privire la
criteriile de compatibilitate pe piața internă, a ajutorului de stat acordat sectorului
financiar pe timp de criză financiară.
În hotărârea în cauza C-526/14, Curtea de Justiţie a UE a observat că în
partea ce ține de faptul dacă Comunicatul Bancar este obligatoriu pentru statele
membre, Comisia poate adopta, în exercitarea discreției sale, îndrumări pentru a
stabili criterii în baza cărora propune evaluarea compatibilității pe piața internă,
măsurile de ajutor preconizate de statele membre. La adoptarea acestor îndrumări
și anunțarea prin publicare că acestea se aplica la cazurile la care se referă, Comisia
Banca Nova Ljubljanska, Nova Kreditna Banca Maribor, Abanka Vipa, Probanka și Banca Factor
Comunicarea din partea Comisiei cu privire la cerere din 1 august 2013, cu privire la normele pentru ajutorul de stat ce susțin
măsurile în favoarea băncilor în contextul crizei financiare (‘Comunicatul Bancar’) (OJ 2013, C 216, p. 1)
1
2
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impune o limită pe exercitare a acestei discreții, în rezultatul căreia, dacă un stat
membru notifică Comisia despre ajutorul de stat propus care se conformă cu acele
îndrumări, Comisia trebuie de regulă, să autorizeze acest ajutor. Mai mult ca atât,
adoptarea Comunicatului Bancar nu scutește Comisia de obligația sa de a examina
circumstanțele excepționale specifice pe care se bazează un stat membru. Din
contra, statele membre își păstrează dreptul de a notifica Comisia despre ajutorul
de stat propus care nu îndeplinește criteriile descrise în Comunicatul Bancar, iar
Comisia poate autoriza acest ajutor propus în circumstanțe excepționale. Se pare
că Comunicatul Bancar nu este capabil să impună obligații independente asupra
statelor membre și că, prin urmare, acestea nu sunt obligatorii.
În ceea ce privește repartizarea obligațiilor de către acționari și creditorii
subordonați ca o precondiție pentru autorizarea ajutorului de stat oferit de către
Comisie, Curtea a subliniat că Comunicatul Bancar a fost adoptat în baza prevederii
Tratatului privind Funcţionarea UE în baza căruia Comisia poate considera
compatibilă cu piaţa internă ajutorul acordat pentru a remedia o perturbare
gravă a economiei unui stat membru.3 Măsurile de repartizare a obligațiilor sunt
elaborate să asigure că înaintea acordării oricărui ajutor de stat, băncile care au
deficit de capital, iau măsuri împreună cu investitorii săi pentru a reduce acest
deficit, în special prin majorarea capitalului propriu și obținerea unei contribuții
de la creditorii subordonați, deoarece aceste măsuri ar putea limita în mod probabil
suma ajutorului de stat acordat. Dacă se acționează într-un mod diferit, atunci mai
mult ca probabil că se vor cauza distorsiuni ale concurenței, deoarece băncile ale
căror acționari și creditori subordonați nu au contribuit la reducerea deficitului de
capital ar primi ajutor de stat în sumă mai mare decât cea suficientă pentru a acoperi
deficitul de capital rezidual. Mai mult ca atât, la adoptarea acestui Comunicat,
Comisia nu a atentat la competențele atribuite Consiliului Uniunii Europene.
Curtea a notat faptul că la primele etape ale crizei financiare internaționale,
creditorii subordinați nu au fost îndemnați să contribuie la salvarea instituțiilor de
credit, nu-i pune pe creditori într-o poziție să se bazeze pe principiul de protecție
al așteptărilor legitime. O astfel de circumstanță nu poate fi văzută ca o asigurare
precisă, necondiționată și consistentă, capabilă să creeze așteptări legitime din partea
acționarilor și creditorilor subordonați că ei nu vor fi supuși măsurilor de repartizare
a obligațiunilor în viitor. Mai mult, deoarece acționarii sunt responsabili pentru
datoriile băncii în limitele valorii capitalului social, faptul că Comunicatul Bancar
cere aceasta, pentru a depăși deficitul de capital al băncii, înainte de acordarea
ajutorului de stat, acești acționari vor contribui la absorbția pierderilor suferite de
către această bancă în aceeași măsură ca și cum nu ar fi nici un ajutor de stat acordat,
ceea ce nu poate fi văzut ca afectând în mod advers dreptul lor la proprietate.
Curtea, de asemenea, a observat că Directiva UE4 stipulează, în esență, că orice
majorare sau reducere a capitalului unei societăți cu răspundere limitată trebuie să
fie supusă unei decizii a Adunării Generale a Societății. Curtea a considerat că în
măsura în care Comunicatul Bancar stabilește că anumite modificări la capitalul
Articolul 107(3)(b) TFEU
Directiva 2012/30/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind coordonarea garanțiilor care, pentru
protecția intereselor membrilor și altora, sunt solicitate de către statele membre de la societăți în baza paragrafului 2 al Articolului 54 al
Tratatului cu privire la funcționarea Uniunii Europene, în partea ce ține de crearea societăților publice cu răspundere limitată, precum
și menținerea și alterarea capitalului lor, pentru a face aceste garanții echivalente (OJ 2012 L 315, p. 74).
3
4
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social al băncilor nu trebuie să fie decise sau aprobate de către Adunarea Generală,
Comunicatul Bancar nu este incompatibil cu acea Directivă. Deși statele membre
pot considera necesar, într-o situație specifică, de a adopta astfel de măsuri de
repartizare a obligațiunilor fără acordul Adunării Generale a societății, această
circumstanță nu poate, totuși, să pună la îndoială validitatea Comunicatului Bancar.
Acele măsuri pot fi adoptate doar în contextul existenței unei perturbări serioase a
economiei unui stat membru și cu obiectivul de a preveni un risc sistemic și de a
asigura stabilitatea sistemului financiar.
În ceea ce privește măsurile pentru conversia sau eliminarea datoriei subordonate,
Curtea consideră că un stat membru nu este obligat să impună asupra băncilor în
situații grele, înainte de acordarea ajutorului de stat, obligația de a converti datoria
subordonată în capital propriu sau de a diminua suma de bază/principală a acestei
datorii, sau obligația de a asigura că acea datorie contribuie totalmente la absorbția
pierderilor. În astfel de circumstanțe, totuși, nu va fi posibil pentru ajutorul de stat
preconizat să fie văzut ca fiind limitat la strictul necesar. Statul membru și băncile
care vor deveni beneficiarii ajutorului de stat contemplat, își asumă riscul că Comisia
va lua decizia de a declara acest ajutor incompatibil cu piața internă. Totuși, Curtea a
adăugat că măsurile pentru conversia sau reducerea datoriei subordonate nu trebuie
să depășească ceea ce este necesar pentru remedierea deficitului de fonduri proprii
a băncii .
Și în cele din urmă, Curtea a notat că măsurile de repartizare a obligațiunilor
cad sub incidența conceptului „măsuri de reorganizare”5 în cadrul conținutului
Directivei privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit.6 Deoarece
scopul acestor măsuri de repartizare a obligațiunilor este restabilirea poziției
financiare a instituțiilor de credit și depășirea deficitului de capital, scopul acestor
măsuri este păstrarea sau restabilirea situației financiare a unei instituții de credit.

Măsurile care sunt intenționate să păstreze sau să restabilească situația financiară a unei instituții de creditare și care ar putea
afecta drepturile pre-existente ale părților terțe, inclusiv măsurile ce implică posibilitatea unei suspendări de plăți, suspendări de
măsuri de executare sau de reducere a creanțelor”.
6
Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 cu privire la reorganizarea și lichidarea
instituțiilor de credit (OJ 2001 L 125, p. 15)
5
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Hotărârile în cauzele C-165/14 Alfredo Rendón Marín/
Administración del Estado
şi C-304/14 Secretary of State for the Home Department/CS
Dreptul Uniunii nu permite nici să se refuze în mod automat un
permis de ședere unui resortisant al unei țări din afara UE care exercită în
mod exclusiv autoritatea părintească în privința unui cetățean al Uniunii
minor, nici ca acesta să fie expulzat de pe teritoriul UE pentru simplul
motiv că are antecedente penale
Pentru a putea fi adoptată, o măsură de expulzare trebuie să fie proporțională
și întemeiată pe conduita individuală a resortisantului unei țări din afara UE,
această conduită trebuind să constituie o amenințare reală, prezentă și suficient
de gravă la adresa unui interes fundamental al societății statului membru gazdă
Din cauza antecedentelor lor penale, doi resortisanți ai unor țări din afara
UE au fost notificați cu refuzul unui permis de ședere și, respectiv, cu o decizie
de expulzare de către autoritățile statului membru gazdă și a căror cetățenie
o au copiii lor minori în privința cărora exercită autoritatea părintească și
care sunt cetățeni ai Uniunii. Domnul Alfredo Rendón Marín este tatăl și
cel care exercită în mod exclusiv autoritatea părintească în privința fiului
său cetățean spaniol și a fiicei sale cetățean polonez. Cei doi copii minori au
locuit întotdeauna în Spania. În ceea ce o privește pe CS, aceasta este mama
unui copil cetățean britanic ce are reședința împreună cu aceasta în Regatul
Unit și în privința căruia ea exercită în mod exclusiv autoritatea părintească
(introducerea cauzei C-304/14 a fost făcută anonim de instanța britanică
de trimitere, care a adoptat o decizie în acest sens („Anonymity Order”) în
scopul de a proteja interesele copilului lui CS).
Tribunal Supremo (Curtea Supremă din Spania) și Upper Tribunal
(Immigration and Asylum Chamber) London (Camera pentru imigrație și
azil a Tribunalului Superior din Londra, Regatul Unit) a solicitat Curții de
Justiție să stabilească dacă existența unor antecedente penale poate justifica,
în sine, refuzul dreptului de ședere sau expulzarea unui resortisant al unei țări
din afara UE care exercită în mod exclusiv autoritatea părintească în privința
unui cetățean al UE minor.
Prin hotărârile în cauzele C-165/14 şi C-304/14, Curtea a statuat, în
primul rând, că dreptul Uniunii se opune unei reglementări naționale care,
în mod automat, refuză un permis de ședere sau impune expulzarea unui
resortisant al unei țări din afara UE care exercită în mod exclusiv autoritatea
părintească în privința unui cetățean al UE minor pentru simplul motiv că
acest resortisant are antecedente penale, în condițiile în care respectivul
refuz sau expulzarea menționată obligă copilul să părăsească teritoriul
Uniunii.
Curtea a explicat mai întâi că Directiva privind dreptul la liberă circulație
și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii UE și membrii
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familiilor acestora1 se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor acestora
care se deplasează sau au reședința în alt stat membru decât cel ai cărui
cetățeni sunt. În consecință, această directivă se aplică în situația domnului
Rendón Marín și a fiicei sale cetățean polonez, dar nu se aplică în situația
domnului Rendón Marín și a fiului său cetățean spaniol, nici a lui CS și a
copilului său cetățean britanic: astfel, acești copii au avut întotdeauna
reședința în statul membru ai cărui cetățeni sunt. Numai domnul Rendón
Marín și fiica sa cetățean polonez pot beneficia, așadar, de drept de ședere în
temeiul directivei.
Curtea a arătat, în continuare, că Tratatul funcţionarea UE conferă
oricărei persoane care are cetățenia unui stat membru statutul de cetățean
UE. În temeiul acestui statut, fiecare cetățean al Uniunii are dreptul de liberă
circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre. Prin urmare, Curtea
constată că fiul domnului Rendón Marín și copilul lui CS, cetățeni UE, pot
beneficia de un astfel de drept. Curtea a precizat că Tratatul FUE se opune
oricărei măsuri naționale care îi poate priva pe cetățenii UE de beneficiul
efectiv al drepturilor conferite de statutul lor de cetățean UE. O astfel de
privare are loc atunci când refuzul unui permis de ședere unui resortisant al
unei țări din afara UE sau expulzarea sa ar avea ca efect obligarea copilului
său, cetățean UE în privința căruia exercită în mod exclusiv autoritatea
părintească, să îl însoțească și, prin urmare, să părăsească teritoriul Uniunii.
Cu toate acestea, Curtea a precizat că statutul de cetățean UE nu afectează
posibilitatea statelor membre de a justifica o derogare de la dreptul de ședere
al cetățenilor UE sau al membrilor familiilor acestora (indiferent dacă acest
drept este exercitat în temeiul directivei sau al tratatului) din motive, printre
altele, de ordine publică sau de siguranță publică. O astfel de derogare
trebuie să respecte Carta drepturilor fundamentale ale UE, principiul
proporționalității și să se întemeieze pe conduita individuală a persoanei în
cauză pentru a se stabili dacă aceasta constituie o amenințare reală, prezentă
și suficient de gravă la adresa societății din statul membru în cauză. Pentru a
aprecia dacă această derogare este conformă cu principiul proporționalității,
trebuie să se ia în considerare anumite criterii, precum durata șederii,
vârsta, starea de sănătate, situația familială și economică, integrarea socială
și culturală, intensitatea legăturilor resortisantului cu țara sa de origine și
gradul de gravitate al infracțiunii.
În ceea ce privește situația domnului Rendón Marin, Curtea a explicat
că condamnarea sa penală în 2005 nu poate să justifice, în sine, refuzul unui
permis de ședere, fără evaluarea conduitei sale individuale, nici a eventualului
pericol pe care îl putea constitui pentru ordinea publică sau siguranța publică.
Pe de altă parte, Curtea a admis că, în împrejurări excepționale, un stat
membru poate adopta o măsură de expulzare prin invocarea excepției
legate de menținerea ordinii publice și a siguranței publice, aceste noțiuni
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și
ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului
(CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 56).
1
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trebuind să fie interpretate strict. Pentru a justifica o astfel de măsură de
expulzare, este necesar să se evalueze dacă, ținând seama de infracțiunile
săvârșite de un resortisant al unei țări din afara UE care exercită în mod exclusiv
autoritatea părintească în privința unui cetățean al UE minor, conduita sa
individuală constituie o amenințare reală, prezentă și suficient de gravă la
adresa unui interes fundamental al societății. În această privință, trebuie să
se țină seama de criteriile enunțate mai sus. Curtea a considerat că, în cazul lui
CS, revine instanței britanice sarcina de a aprecia în mod concret gradul său
de periculozitate prin compararea intereselor în cauză (și anume principiul
proporționalității, interesul superior al copilului și drepturile fundamentale
a căror respectare este asigurată de Curte).
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Hotărârea în cauza C-582/14 Patrick Breyer/Bundesrepublik
Deutschland
Administratorul unui site internet poate avea un interes legitim de a
stoca anumite date cu caracter personal ale vizitatorilor pentru a se apăra
împotriva atacurilor cibernetice
Adresa de protocol internet dinamică a unui vizitator constituie, pentru
administratorul site-ului, o dată cu caracter personal, în cazul în care acest
administrator dispune de mijloace legale care îi permit să identifice vizitatorul
respectiv cu ajutorul informațiilor suplimentare de care dispune furnizorul de
acces la internet al vizitatorului
În speţă, dl Patrick Breyer se opunea în fața instanțelor germane la
înregistrarea și stocarea adreselor sale de protocol internet („adrese IP”)1 de
către site-urile internet ale organismelor federale germane. Aceste organisme
înregistrau și stocau, pe lângă data și ora consultării, adresele IP ale vizitatorilor
pentru a preveni atacurile cibernetice și a face posibilă urmărirea penală.
Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) a sesizat
Curtea de Justiție pentru a stabili dacă în acest context adresele IP dinamice
constituie de asemenea, în privința administratorului site-ului internet, o
dată cu caracter personal și beneficiază, astfel, de protecția prevăzută pentru
astfel de date. O adresă IP dinamică este o adresă IP care se schimbă cu
ocazia fiecărei noi conectări la internet. Spre deosebire de adresele IP statice,
adresele IP dinamice nu permit să se facă legătura, prin intermediul unor
fișiere accesibile publicului, între un anumit calculator și conexiunea fizică la
rețea utilizată de furnizorul de acces la internet. Astfel, numai furnizorul de
acces la internet al domnului Breyer dispunea de informațiile suplimentare
necesare pentru a-l identifica.
Pe de altă parte, Bundesgerichtshof a solicitat să se stabilească dacă
administratorul unui site internet trebuie, cel puțin în principiu, să aibă
posibilitatea de a colecta și de a utiliza ulterior datele cu caracter personal
ale vizitatorilor pentru a asigura funcționalitatea generală a site-ului său.
Instanța menționată a precizat în această privință că majoritatea doctrinei
germane interpretează reglementarea germană în materie în sensul că aceste
date trebuie șterse după terminarea sesiunii de consultare dacă nu sunt
necesare în vederea facturării.
Prin hotărârea pronunțată în cauza C-582/14, Curtea a răspuns mai întâi
că o adresă IP dinamică înregistrată de „un furnizor de servicii de comunicații
electronice” (cu alte cuvinte, administratorului unui site internet, în speță
organismele federale germane) cu ocazia consultării site-ului său internet pe
care îl pune la dispoziția publicului constituie, pentru administrator, o dată
Adresele IP sunt o succesiune de cifre care se atribuie calculatoarelor conectate la internet pentru a permite comunicarea
între ele prin această rețea. Atunci când este consultat un site internet, adresa IP a calculatorului care solicită accesul este
comunicată serverului pe care este găzduit site-ul consultat. Această comunicare este necesară pentru ca datele consultate să
poată fi transferate destinatarului corect.
1
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cu caracter personal,2 în cazul în care acesta dispune de mijloace legale care îi
permit să identifice vizitatorul cu ajutorul informațiilor suplimentare de care
dispune furnizorul de acces la internet al acestuia din urmă.
Curtea a arătat în această privință că se pare că există în Germania căi
legale care permit furnizorului de servicii de comunicații electronice să se
adreseze, în special în cazul unor atacuri cibernetice, autorității competente
pentru ca aceasta să întreprindă demersurile necesare pentru a obține aceste
informații de la furnizorul de acces la internet și pentru a declanșa ulterior
urmărirea penală.
În al doilea rând, Curtea a răspuns că dreptul Uniunii se opune unei
reglementări a unui stat membru în temeiul căreia, în lipsa consimțământului
vizitatorului, un furnizor de servicii de comunicații electronice poate colecta
și utiliza datele cu caracter personal ale vizitatorului numai în măsura în
care această colectare și această utilizare sunt necesare pentru a permite și a
factura utilizarea concretă a serviciilor respective de către acest vizitator, fără
ca obiectivul care vizează asigurarea funcționalității generale a acestor servicii
să poată justifica utilizarea datelor după o sesiune de consultare a acestora.
Curtea a amintit că, potrivit dreptului Uniunii, prelucrarea datelor cu
caracter personal este legală printre altele dacă este necesară pentru realizarea
interesului legitim urmărit de operator sau de către unul sau mai mulți terți,
cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și
libertățile fundamentale ale persoanei vizate.
Reglementarea germană, astfel cum era interpretată în doctrina majoritară,
reducea domeniul de aplicare al acestui principiu, excluzând ca obiectivul
privind asigurarea funcționalității generale a comunicațiilor electronice
respective să poată face obiectul unei ponderări cu interesul sau cu drepturile
și libertățile fundamentale ale vizitatorilor.
În acest context, Curtea a subliniat că organismele federale germane care
furnizează servicii de comunicații electronice ar putea avea un interes legitim
în a asigura, dincolo de fiecare utilizare concretă a site-urilor lor internet
accesibile publicului, continuitatea funcționării propriilor site-uri.

În sensul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO 1995, L 281, p. 31, Ediție
specială, 13/vol. 17, p. 10).
2
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VI. Cronica evenimentelor în materia justiţiei
constituţionale

Cea de-a 8-a Conferință a șefilor de instituții membre ale
Asociației Curților Constituționale care utilizează parţial limba
franceză (ACCPUF)

La 28-29 septembrie 2016, Curtea Constituțională a Republicii Moldova
a fost, în premieră, gazda celei de-a 8-a Conferințe a șefilor de instituții
membre ale Asociației Curților Constituționale care utilizează parţial limba
franceză (ACCPUF). Asociația reuneşte curţi constituţionale şi instituţii
similare din spaţiul francofon, Asociația având circa 45 de membri - curţi
constituţionale din Africa, Europa, America şi Asia. Curtea Constituţională
a Republicii Moldova a aderat la ACCPUF în anul 1997.
Evenimentul s-a înscris în seria de manifestări organizate la nivel naţional
cu prilejul marcării, în anul 2016, a 20 de ani de la aderarea Republicii Moldova
la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF). În cadrul reuniunii,
31 de curţi şi consilii constituţionale, reprezentate de 80 de preşedinţi şi
delegaţi, de pe 4 continente, s-au reunit pentru a pune în discuţie subiectul
„Organizarea procedurii contradictorii în faţa Curţii Constituţionale”.
Un cuvânt de salut în cadrul ceremoniei solemne de deschidere a
Conferinței au rostit Președintele Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti,
Prim-ministrul dl Pavel Filip, Preşedintele CCM, dl Alexandru Tănase,
Preşedintele ACCPUF şi al Tribunalului Federal al Elveţiei, dl Gilbert Kolly,
şi alţi înalţi oficiali ai Comisiei de la Veneţia şi OIF.
Președintele Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti, în discursul său,
a felicitat membrii ACCPUF și a menționat că instituţiile de jurisdicţie
constituţională îşi consolidează cooperarea nu doar în vederea diseminării
experienţei comune, dar şi pentru a crea front comun în prevenirea
şi combaterea oricăror acte ce atentează la independenţa judiciarului
constituţional. În acest sens, Președintele Republicii Moldova a subliniat că
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prin controlul de constituţionalitate se pot atenua crizele politice şi se poate
cultiva o cultură politică, iar actele Curţii Constituţionale au o influenţă
vizibilă asupra funcţionării justiţiei.
Președintele Curţii Constituţionale, dl Alexandru Tănase, a salutat
prezența la Chișinău a șefilor de Curți Constituționale, membre ale
ACCPUF, participante la conferință, și a menționat că această reuniune,
în afară de aspectul cooperării instituţionale din cadrul ACCPUF, vine
să denote şi vitalitatea francofoniei în ţara noastră. Astfel, francofonia nu
reprezintă doar spaţiul lingvistic comun, dar şi cel de promovare a drepturilor
omului şi a valorilor statului de drept.
Prim-ministrul dl Pavel Filip a remarcat importanța independenței
curților constituționale, accentuând că este binevenită crearea unui nou nivel
de dezvoltare a cooperării dintre curțile constituționale. Aceasta, în viziunea
Premierului, deschide calea spre cooperarea Curţilor Constituţionale în
protejarea unor valori comune: statul de drept, democraţia, integritatea
teritorială şi drepturile fundamentale. Mai mult, potrivit Premierului,
desfăşurarea acestei prestigioase conferinţe la Chişinău ne onorează și
confirmă ralierea Curţii Constituţionale din Moldova la cele mai respectate
jurisdicții constituţionale din lumea civilizată.
Președintele Tribunalului Federal al Elveției, dl Gilbert Kolly, care exercită
președinția ACCPUF, a mulțumit Curții Constituționale a Republicii
Moldova pentru găzduirea, în premieră, a unui eveniment ACCPUF.
Lucrările conferinței s-au desfăşurat în trei sesiuni plenare, în cadrul
cărora preşedinţi ai curţilor din Belgia, Burkina-Faso, Canada, Cambodgia,
Djibouti, Elveţia, Franţa, Mali, Maroc, Monaco, Moldova, Senegal s-au
adresat participanţilor, prezentându-le o informaţie despre organizarea
procedurilor şi practicii în instituţiile de jurisdicţie constituţională pe care
le reprezintă.
Organizarea evenimentului a avut loc în cooperare şi cu sprijinul financiar
al Secretariatului General al ACCPUF, Organizaţiei Internaţionale a
Francofoniei și Proiectului UE „Suport pentru Curtea Constituțională a
Republicii Moldova”.

Conferinţa internaţională „Rolul curţilor constituţionale în
soluţionarea crizelor constituţionale”
La 2 decembrie 2016, Curtea
Constituţională a găzduit
Conferinţa
internaţională
cu genericul „Rolul curţilor
constituţionale în soluţionarea
crizelor constituţionale”.
La conferință au participat
în calitate de experți: Alexandru
Tănase, Președinte al CCM,
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Reinhard Gaier, expert al IRZ, judecător în demisie al CC Federale din
Germania, Dainius Žalimas, Președinte al CC din Lituania, și George
Papuashvili, Președinte în demisie al CC din Georgia. Conferința a reunit
reprezentanți ai Fundaţiei IRZ, autorităților publice locale, mediului
academic și diplomatic, avocați, precum și judecători în demisie ai Curţii.
Scopul acestei conferințe a fost de a face schimb de experiență în ceea ce
privește rolul Curţii Constituţionale în protecţia valorilor constituţionale,
soluționarea conflictelor dintre autorități, restabilirea echilibrului
instituțional și controlul competențelor autorităților de stat pentru
asigurarea principiilor statului de drept, deciziile juridico-politice ale
Curţilor Constituţionale şi influenţa lor asupra proceselor politice.
Conferinţa a avut loc grație parteneriatului și sprijinului oferit de Fundaţia
germană pentru Cooperare Juridică Internaţională / IRZ şi de Proiectul UE
„Suport pentru Curtea Constituţională a Republicii Moldova”.

Conferință internațională „Evoluţia controlului constituţional
în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări”
La 2 martie 2017, sub egida
Curții Constituționale (CCM),
la Chişinău are loc Conferința
internațională
„Evoluţia
controlului
constituţional
în Europa: lecţii învăţate şi
noi provocări”. La eveniment
participă un număr de 80 de
oficiali internaţionali de rang
înalt, inclusiv președinți și judecători din peste 20 de Curți Constituționale,
reprezentanţi ai Tribunalului Uniunii Europene, precum și Președintele
Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio.
Alexandru Tănase, Președintele CCM, în mesajul de deschidere a
conferinței, a subliniat că pe parcursul existenței sale, Curtea Constituțională
din Moldova a fost instituția-cheie în soluționarea celor mai complicate
probleme instituționale şi a celor mai acute conflicte instituționale. Curților
Constituționale le revine complicata misiune să curme voința politică
abuzivă, indiferent care ar fi sursa acesteia. În acest sens, „independența
Curților Constituționale este un element fundamental de care depinde
funcționalitatea sau chiar supraviețuirea democrației și pluralismului politic”,
a precizat Preşedintele CCM.
Gianni Buquicchio, Președintele Comisiei de la Veneția, în cuvântul
său de salut, a menţionat că în statele în care este asigurată preeminenţa
dreptului, hotărârile curţii constituţionale trebuie să fie implementate şi nu
pot fi puse în discuţie de către Parlament sau cetăţeni. În acest sens, Comisia
de la Veneţia veghează în permanenţă ca instanţele constituţionale să nu fie
supuse niciunei presiuni.
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Andrian Candu, Președintele Parlamentului, în discursul său a reliefat că
independenţa Curţilor Constituţionale trebuie protejată de orice interferențe
politice, iar atitudinea faţă de deciziile instanţei constituţionale trebuie să fie
respectuoasă. Potrivit Preşedintelui Parlamentului, „utilizarea Constituţiei
în interese politice sau de grup îi tentează pe unii, însă vreau să vă asigur
că o simplă analiză a jurisprudenței Curții Constituționale din Moldova
demonstrează că acest lucru nu este posibil. Și acest fapt ne bucură mult.”
La fel, Andrian Candu a subliniat că prin actele pronunțate, CCM se
afirmă ca o instituție europeană şi a invitat Curţile Constituţionale prezente
să sprijine candidatura CCM la Președinția celei de-a XVIII-a Conferințe a
Curților Constituționale Europene.
Acest eveniment a fost organizat de CCM în cooperare cu Comisia de la
Veneţia a Consiliului Europei, în cadrul programului Consiliului Europei și
UE „Cadru de Cooperare Programatică pentru ţările Parteneriatului Estic”
și a Proiectului UE „Suport pentru CCM”.

Videoconferința cu participarea judecătorului Curții de Justiție a
Uniunii Europene Egidijus Jarašiūn

La 23 februarie, CCM a marcat 22 de ani de la fondarea sa, prin
desfășurarea unei video-conferințe cu judecătorul Curții de Justiție a Uniunii
Europene (CJUE), Egidijus Jarašiūnas, la subiectul „Raporturile curților
constituționale cu CJUE. Influența jurisprudenței CJUE asupra dezvoltării
doctrinei constituționale.” Prof. Egidijus Jarasiunas este judecător al Curții
de Justiție a Uniunii Europene, care în trecut a fost membru al Parlamentului
Lituaniei, judecător al CC din Lituania și este unul din semnatarii Actului
din 11 martie 1990 de restaurare a independenței Lituaniei. La fel, Egidijus
Jarasiunas este doctor în științe juridice al Academiei de Drept din Lituania,
iar în perioada 2006-2010 a deținut funcția de membru al Comisiei de la
Veneția.
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Președintele CCM, Alexandru Tănase, în mesajul de deschidere, a
menționat că evenimentul marchează aniversarea a 22 de ani de la fondarea
CCM în anul 1995, iar subiectul conferinței va contribui la familiarizarea cu
dreptul european, în particular în contextul implementării de către Republica
Moldova a Acordului de Asociere semnat cu Uniunea Europeană. În context,
Alexandru Tănase a menționat că CCM în deciziile sale preia practicile și
principiile CJUE, în special cele cu privire la libera concurența.
În prezentarea sa, Egidijus Jarašiūnas s-a referit la rolul CJUE și la
jurisprudența acesteia, precum și la cooperarea între Curțile Constituționale
și CJUE. Referindu-se la contribuția pe care ar putea-o avea o Curte
Constituțională în procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea
Europeană a unui stat, dl Jarašiūnas a menționat că este nevoie de aportul
echipelor de juriști, inclusiv a judecătorilor constituționali, la pregătirea
cadrului legislativ pentru aderare. În acest fel, ar fi evitate divergențele între
legislația națională și cea a UE. Astfel, în cadrul conferinței a fost discutat
impactul pe care îl are jurisprudența CJUE asupra doctrinei constituționale.
La eveniment au fost prezenți actualii judecători CCM şi judecătorii în
demisie, reprezentanți ai Guvernului, Uniunii Avocaților, societății civile și
mediului academic. Conferința a fost difuzată în direct, iar privitorii au avut
posibilitatea să adreseze întrebări în timp real.
Evenimentul a fost organizat de către CCM în cooperare cu Proiectul
UE „Suport pentru CCM.”

Seminar de instruire în materia excepţiei de neconstituţionalitate
La 30 noiembrie 2016
s-a desfăşurat seminarul
cu genericul „Excepţia
de
neconstituţionalitate.
Impactul
jurisdicţiei
constituţionale
asupra
justiţiei.”, la care au
participat judecători, avocați
și procurori din întreaga
republică.
Misiunea de formator şiau asumat-o dl Alexandru
Tănase, Președintele CCM,
dl Dainius Žalimas, Președintele Curţii Constituţionale din Lituania, și
dna Ingrida Danelienė, Secretar General la această instituţie, dl George
Papuashvili, Președinte în demisie al Curţii Constituţionale din Georgia,
precum și conf.univ. dna Anna Śledzińska-Simon, Universitatea din
Wroclaw, Polonia.
În cadrul seminarului au fost discutate particularitățile excepției de
neconstituționalitate, care asigură accesul indirect al persoanelor la instanța
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de contencios constituțional, precum și rolul tuturor actorilor în acest
proces, în acest sens participanților fiindu-le împărtășită experiența Curților
Constituționale din Republica Moldova, Lituania, Georgia și Polonia. De
asemenea, s-a discutat despre impactul jurisdicţiei constituţionale asupra
justiţiei și caracterul general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale,
fiind aduse ca exemplu cele mai importante hotărâri privind: statutul,
garanţiile de independenţă şi răspunderea judecătorilor; procedurile
judiciare și competențele instanțelor de judecată; exercitarea și limitele de
restrângere a libertăților fundamentale. Persoanelor invitate la seminar le-au
fost înmânate certificate de participare.
Seminarul a fost organizat cu sprijinul Proiectului UE „Suport pentru
Curtea Constituţională a Republicii Moldova”.

