Rolul Curþii de Casaþie
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Vincent Vigneau,
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La Cour de cassation est, dans lordre judiciaire français, la juridiction la plus élevée. Les procès
de caractère civil, commercial, social ou pénal sont dabord jugés par des juridictions dites du premier
degré (tribunaux dinstance et de grande instance, tribunaux de commerce, conseils de prudhommes).
Les décisions de ces juridictions sont, selon limportance du litige, rendues soit en dernier ressort
lorsquelles portent sur les affaires les plus modestes, soit, ce qui est le cas de la grande majorité d
entre elles, en premier ressort ; elles peuvent alors faire l objet dun appel devant une cour dappel,
où elles sont à nouveau examinées sous tous leurs aspects, en fait et en droit. Les décisions
prononcées en dernier ressort par les juridictions du premier degré et les décisions émanant des
cours dappel peuvent elles-mêmes faire lobjet dun recours devant la Cour de cassation.

Î

n ordinea juridicã francezã, Curtea de Casaþie
este instanþa supremã. Procesele de naturã
civilã, comercialã, socialã sau penalã sunt mai
întâi judecate de cãtre jurisdicþii denumite de
primã instanþã (tribunale de instanþã sau de mare
instanþã, tribunale comerciale, instanþe de dreptul
muncii, sociale). În funcþie de importanþa litigiului,
deciziile acestor instanþe sunt date fie în ultimã
instanþã, atunci când privesc cauzele cele mai
modeste, fie, marea majoritate, în primã instanþã.
Ele pot face obiectul unui apel în faþa curþii de
apel, fiind din nou examinate sub toate aspectele
de fapt ºi de drept. Deciziile pronunþate în ultimã
instanþã de cãtre instanþele de primul grad ºi
deciziile pronunþate de curþile de apel pot face
obiectul unui recurs în faþa Curþii de Casaþie.
Pe lângã situarea în vârful piramidei, Curtea
de Casaþie prezintã faþã de celelalte instanþe o
situaþie specificã, datã în esenþã de urmãtoarele
douã caractere:
În primul rând Curtea este unicã: existã,
pentru întreaga Republicã, o singurã Curte de
Casaþie. Acest principiu fundamental este
enunþat la începutul textelor din Codului de
organizare judiciarã referitoare la Curtea de
Casaþie. Importanþa acestui principiu este
înþeleasã în legãturã cu finalitatea esenþialã a
Curþii, aceea de a unifica jurisprudenþa, de a
determina interpretarea unitarã a textelor de lege
pe întregul teritoriu. Unicitatea jurisdicþiei permite
uniformitatea interpretãrii în cadrul unei
jurisprudenþe menite sã se impunã. Unicitatea

ºi uniformitatea se
condiþioneazã reciproc.
În al doilea rând,
Curtea de Casaþie nu
reprezintã un al treilea
grad de jurisdicþie
dupã tribunale ºi curþi
de apel, rolul sãu
esenþial nu este acela
de a tranºa fondul, ci
de a stabili dacã, în
funcþie de faptele care
au fost în mod suveran apreciate prin deciziile
recurate, regulile de drept au fost în mod corect
aplicate. Astfel, Curtea nu se pronunþã
propriu-zis asupra litigiilor care au ocazionat
deciziile recurate, ci asupra acestor decizii în
sine. Ea este în fapt judecãtorul deciziilor
judecãtorilor. Rolul sãu de a stabili dacã aceºtia
au fãcut o aplicare corectã a legii la situaþia de
fapt, astfel cum au reþinut-o, ºi la aspectele
ridicate în faþa lor.
Ceea ce este casat este anulat ºi, cu excepþia
cazurilor excepþionale de casare fãrã retrimitere,
cauza trebuie sã fie rejudecatã în limita a ceea
ce a fost casat.
Aceastã originalitate a Curþii de Casaþie, care
face ca recursurile deduse acesteia sã reprezinte
o cale de atac numitã extraordinarã se explicã
prin istoria sa. O lege datã în 27.11.1790 în
contextul Revoluþiei Franceze, a instituit un
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Tribunal de casaþie, care, în baza unui senatus
consult din 28 florar anul XII, a devenit Curtea
de Casaþie. Dar, în fapt, istoria Curþii a început
cu maniera de realizare a justiþiei în vechiul
regim: justiþia provenea de la rege, posibilitatea
de formula recurs împotriva hotãrârilor
Parlamentului, recursul care era examinat de
Consiliul Regelui. Aportul esenþial al Revoluþiei
a fost acela de a recupera instituþia, atunci când
tocmai îºi pierdea fundamentul, ºi, adaptând-o,
de a transfera judecãtorilor puterea care
aparþinea ºefului Statului. În cursul secolului al
XIX-lea, instituþia a cunoscut o evoluþie care i-a
permis sã dobândeascã o autoritate incontestabilã.
Aceastã autoritate, nu doar juridicã, dar ºi
moralã, l-a determinat pe legiuitor sã încredinþeze
Curþii ºi alte misiuni. Între acestea se numãrã
introducerea unei proceduri de avizare care, în
anumite împrejurãri, îi permite sã-ºi realizeze
misiunea sa unificatoare nu doar a posteriori, ci
ºi anterior, deci înainte ca judecãtorii fondului sã
se fi pronunþat. Rolul Curþii a sporit ºi sub alte
forme: pe de o parte au fost create diverse alte
instituþii care sunt compuse în totalitate sau în
parte de anumiþi membri ai sãi; pe de altã parte,
acestora li se solicitã din ce în ce mai des sã
participe, chiar în afara atribuþiilor lor judiciare,
la diverse organisme a cãror importanþã ºi
influenþã sunt în creºtere.
Organizarea Curþii de Casaþie
Organizarea Curþii de Casaþie este, desigur,
datã de calitatea acesteia de instanþã care se
pronunþã asupra dreptului. Dar buna sa
funcþionare implicã de asemenea existenþa unei
puternice structuri administrative.
Din punct de vedere jurisdicþional, Curtea de
Casaþie este compusã din secþii, a cãror
competenþã se stabileºte în funcþie de criterii
revizuibile stabilite de Oficiul Curþii. Trei la origine
(Secþia civilã, Secþia penalã ºi Secþia petiþiilor,
aceasta din urmã fiind desfiinþatã în 1947),
numãrul lor a crescut treptat pânã la ºase. Celor
trei Secþii civile stricto sensu li se adaugã Secþia
comercialã, economicã ºi financiarã, Secþia
socialã ºi Secþia penalã. Fiecare secþie are un
preºedinte. Preºedintele Curþii distribuie
consilierii, în numãr inegal, raportat la importanþa
recursurilor care cad în competenþa fiecãrei
secþii. Apoi, în fiecare secþie, numãrul mare al
recursurilor a impus o diviziune a muncii. De fapt,
fiecare a trebuit sã se împartã în secþiuni, în
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cadrul cãrora completele de judecatã sunt ele
însele variabile. O cauzã este soluþionatã de trei
judecãtori, dacã recursul este inadmisibil sau nu
se bazeazã pe motive serioase, fiind respins sau
atunci când soluþia cauzei pare a se impune.
Alte cauze trebuie soluþionate de un complet
format din cel puþin cinci membri cu drept de vot.
Prin decizia preºedintelui sãu, Curtea de Casaþie
se poate întruni ºi în sesiune plenarã, de exemplu
atunci când soluþia care urmeazã a fi pronunþatã
intr-un dosar ar putea crea un reviriment de
jurisprudenþã sau este vorba despre o problemã
delicatã.
Curtea de Casaþie are, de asemenea, complete nepermanente, care includ fie membrii unei
secþii (adunãri plenare), fie membri a cel puþin
trei secþii (secþii mixte), complete care sunt
prezidate de cãtre preºedintele Curþii sau de cel
mai vechi preºedinte de secþie.
În Adunãrile plenare, participã toþi preºedinþii
ºi decanii secþiilor, precum ºi câte un consilier
din cadrul fiecãrei secþii, rezultând un total de
nouãsprezece membri. Trimiterea unei cauze în
faþa unui astfel de complet este decisã de
preºedintele Curþii sau de secþia sesizatã. Atunci
când cauza ridicã o chestiune de principiu, se
formuleazã aceeaºi cale de atac dupã casare
sau procurorul general solicitã trimiterea înainte
de a se intra în dezbateri. O decizie de casare
pronunþatã de Adunarea plenarã impune
obligaþia instanþei la care cauza este trimisã sã
þinã cont de soluþia asupra problemelor de drept
examinate.
Secþiile mixte includ, pe lângã primul preºedinte sau adjunctul sãu, patru judecãtori din
fiecare Secþie componentã (preºedintele,
decanul ºi doi consilieri), astfel încât, în cazul
unei secþii mixte datã de trei secþii, rezultã un
total de treisprezece membri. Se dispune
trimiterea în faþa unei astfel de secþii atunci când
un caz ridicã o problemã de competenþa mai
multor secþii, este posibil sã se pronunþe soluþii
divergente de cãtre secþii, în caz de divergenþã
în cadrul secþiei iniþial sesizate sau procurorul
general solicitã trimiterea înainte de a se intra în
dezbateri. Scopul acestor complete este, în
esenþã, acela de a soluþiona conflictele de
jurisprudenþã între secþii.
Fiecare secþie dispune de unul sau mai mulþi
grefieri.
Pe de altã parte, un numãr de comisii de
naturã jurisdicþionalã sunt strâns legate de
Curtea de Casaþie, care oferã judecãtorii,

infrastructura administrativã ºi facilitãþile necesare pentru funcþionarea lor.
Spre exemplu:
 Comisia naþionalã de reparaþii pentru
detenþii, care acþioneazã ca instanþã de apel împotriva deciziilor luate de cãtre preºedinþii curþii
de apel cu privire la repararea pentru consecinþe
prejudiciabile ale arestãrii preventive atunci când
s-a dispus în mod definitiv neînceperea urmãririi
penale, scoaterea de sub urmãrire penalã sau
achitarea.
 Comisia de reexaminare a unei decizii
penale urmare a pronunþãrii unei hotãrâri de
cãtre Curtea Europeanã a Drepturilor Omului,
înfiinþatã prin Legea din 15.06.2000, care îndeplineºte rolul de filtru, verificând dacã cererea
de reexaminare este admisibilã ºi întemeiatã,
înainte de a se trimite cauza unei instanþe de
acelaºi grad cu acela al instanþei care a pronunþat
decizia prin care a fost încãlcatã Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului ºi a libertãþilor
fundamentale;
 Instanþa naþionalã de liberare condiþionatã,
de asemenea, creatã de asemenea prin legea
din 15.06.2000, care examineazã apelurile
împotriva deciziilor instanþelor regionale cu
privire la cererile depuse de cãtre deþinuþi.
 Existã în cadrul Curþii de Casaþie un Birou
al ajutorului judiciar, în funcþionarea cãruia sunt
implicaþi judecãtori, avocaþi, agenþi ai statului ºi
utilizatori. Acest birou, al cãrui preºedinte este
numit de cãtre preºedinte, decide cu privire la
cererile de acordare a sumelor necesare pentru
onorariul de avocat formulate de pãrþi cu prilejul
recursului, asigurând astfel accesul liber la Curte
pentru toþi justiþiabilii indiferent de situaþia lor
materialã.
În ceea ce priveºte administraþia, vom vedea
mai departe cã primul preºedinte pentru instanþã
ºi Procurorul General pentru Ministerul Public
au fiecare funcþii specifice. În preajma fiecãruia
funcþioneazã un secretariat general compus din
magistraþi. Cei care colaboreazã nemijlocit cu
primul preºedinte ocupã funcþii de consilier,
director de resurse umane, management ºi
responsabil privind comunicarea. Secretariatul
General al Preºedintelui coordoneazã serviciul
interior al curþii, serviciul informatic care asigurã,
operarea ºi întreþinerea elementelor de software
ºi hardware precum ºi formarea profesionalã a
membrilor Curþii.
Un birou format din primul preºedinte,
preºedinþii de secþie, Procurorul General ºi primul

avocat general are
Curtea de Casaþie nu
atribuþii specifice.
reprezintã
un al treilea
Acesta stabileºte
grad
de
jurisdicþie
materiile în care
este competent po- dupã tribunale ºi curþi
de apel, rolul sãu
trivit legilor ºi deesenþial
este de a
cretelor, stabileºte
numãrul ºi durata stabili dacã, în funcþie
audierilor ºi întoc- de faptele care au fost
în mod suveran
meºte tabelul naþional al experþilor. apreciate prin deciziile
Totodatã joacã rolul
recurate, regulile de
de consiliu al primudrept au fost în mod
lui preºedinte cu
corect aplicate.
privire la problemele
fundamentale privind organizarea ºi funcþionarea Curþii.
În ultimul rând, la fel ca orice instanþã, Curtea
de Casaþie dispune de grefã, care include toate
serviciile administrative ale instanþei. Grefierul
ºef îºi asumã responsabilitatea pentru
funcþionarea grefei sub autoritatea primului
preºedinte. Procurorul General dispune de un
secretariat autonom, condus de un grefier ºef.
Membrii Curþii de Casaþie
O distincþie fundamentalã pentru sistemul
judiciar francez este aceea dintre membrii
instanþei ºi cei ai Ministerului public. Funcþia
esenþialã a primilor este de a judeca. Ultimii
participã la audieri în scopul de a apãra legea ºi
aplicarea ei exactã.
Instanþa
Sunt magistraþi ai instanþei preºedintele,
preºedinþii secþiilor, consilierii ºi consilierii referenþi.
Primul preºedinte are atribuþii atât jurisdicþionale cât ºi administrative. El prezideazã
adunãrile plenare, secþiile mixte ale Curþii,
precum ºi secþia Curþii, dacã apreciazã necesar.
Acesta decide cu privire la cererea de urgenþã
formulatã de una din pãrþile recursului ºi poate
reduce termenele prevãzute pentru depunerea
memoriilor. Preºedintele Curþii se pronunþã cu
privire la pertinenþa cererilor de autorizare a
înscrierii în fals privind înscrisurile prezentate în
faþa Curþii, constatã decãderea din recurs pentru
nedepunerea memoriului în termen, inadmisibilitatea ºi desistãrile. Soluþioneazã cererile de
retragere de pe rol, ia cunoºtinþã despre deciziile
Biroului de ajutor judiciar, care îi pot fi deferite,
repartizeazã secþiilor consilierii, consilierii referenþi ºi grefierii de secþie, prezideazã Biroul ºi
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controleazã activitatea grefierului ºef în privinþa
administraþiei.
Dar, pe lângã funcþiile sale jurisdicþionale ºi
administrative în cadrul Curþii, primul preºedinte
are atribuþii exterioare deosebit de importante.
Printre forurile pe care le prezideazã se numãrã
Consiliul Superior al Magistraturii, atunci când
acesta statueazã în materie disciplinarã, cu
privire la un magistrat de instanþã, Comisia de
promovare a magistraþilor, Consiliul de Administraþie al ªcolii Naþionale a Magistraturii, care
joacã un rol esenþial în definirea pedagogiei
aplicate viitorilor magistraþi ºi magistraþilor în
funcþie în cadrul formãrii continue. Primul
magistrat al Franþei este un interlocutor ascultat
de cãtre diversele autoritãþi ale statului ºi
reprezintã frecvent sistemul judiciar la reuniuni
naþionale ºi internaþionale. Este în mod deosebit
consultat cu privire la proiectele de legi ºi decrete,
nu numai în ceea ce priveºte procedura în faþa
Curþii de Casaþie, ci ºi cu referire la reforme
majore ce implicã justiþia. Legislativul îi atribuie,
de asemenea, datã fiind independenþa funcþiei
sale ºi autoritatea acesteia, sarcina de a
desemna personalitãþile chemate sã prezideze
diferite foruri sau sã participe la acestea.
În ultimii ani, preºedintele convoacã o datã
pe an toþi preºedinþii curþilor de apel, pentru
schimburi cu privire la noile probleme juridice cu
care se confruntã tribunalele ºi curþile de apel,
în prezenþa reprezentanþilor diferitelor secþii ale
Curþii ºi a reprezentanþilor Cancelariei. Aceste
întâlniri, care continuã prin contactele scrise
trimestriale între curþile de apel ºi Curtea de
Casaþie, sunt un instrument valoros pentru
strângerea legãturilor între toate nivelurile
sistemului judiciar ºi permit Curþii de Casaþie sã
distingã în noianul cauzelor pe care le
examineazã, prioritãþile în misiunea sa de a stabili
dreptul.
Preºedinþii Secþiilor, ºase la numãr, prezideazã audierile în cadrul completului lor. În
absenþa acestora, audierea este prezidatã de cel
mai vechi consilier al secþiei, numit Decan sau,
în lipsa acestuia, de cãtre cel mai vechi dintre
consilierii prezenþi.
Consilierii, termen prin care sunt desemnaþi
judecãtorii Curþii, sunt în numãr de o sutã zece,
la care se adaugã treizeci ºi cinci de angajaþi,
care sunt nominalizaþi de preºedinþii curþilor de
apel ºi de preºedintele Tribunalului de Mare
Instanþã din Paris. Ei sunt numiþi prin decret al
Preºedintelui Republicii la propunerea Consiliului
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Superior al Magistraturii. Sunt aleºi în primul rând
dintre magistraþii judiciari, dar existã ºi cazuri de
integrare a unor profesori de drept sau a avocaþilor generali de la Consiliului de Stat ºi Curtea
de Casaþie. Consilierilor li se adaugã consilierii
în serviciul extraordinar (zece posturi) care sunt
numiþi pentru cinci ani, în considerarea competenþei ºi experienþei lor ºi care au atribuþii
identice.
Consilierii sunt chemaþi, de asemenea, sã
participe la diverse comisii ºi instituþii, la care de
obicei sunt numiþi în general prin desemnare sau
de cãtre preºedinte, la propunere.
În fiecare secþie, cel mai vechi dintre consilieri,
numit Decan, exercitã un rol de supraveghere
cu privire la ansamblul cauzelor.
Consilierii referenþi, în numãr de ºaptezeci ºi
doi, sunt aleºi dintre magistraþii în funcþie la
instanþele inferioare, pentru o perioadã de
maximum zece ani. Ei au doar vot consultativ la
deliberãri, cu excepþia cazurilor în care sunt ºi
raportori, caz în care votul lor este deliberativ.
Aceºtia sunt, de asemenea, responsabili cu
cercetarea ºi elaborarea rezumatelor hotãrârilor
judecãtoreºti, în colaborare cu serviciul de
documentare ºi studii.
Parchetul General
Condus de cãtre Procurorul General, asistat
de ºase primi avocaþi generali, Parchetul General
include treizeci ºi trei avocaþi generali. Procurorul
General este cel cãruia îi sunt încredinþate
funcþiile Ministerului Public. Procurorii sunt
repartizaþi de acesta cãtre secþia unde apreciazã
cã serviciul lor va fi cel mai util. Procurorul
General poate alege sã participe el însuºi la
audieri în cadrul diverselor secþii. În fapt,
Procurorul General ºi avocaþii generali sunt
independenþi faþã de Ministrul Justiþiei ºi avocaþii
generali nu sunt subordonaþi Procurorului
General, care nu le dã instrucþiuni.
Scopul, atribuþiile ºi autoritatea Parchetului de
pe lângã Curtea de Casaþie sunt specifice.
Chemat sã reprezinte o forþã motrice în administrarea justiþiei, Ministerul Public are aici rolul
esenþial de a asigura interpretarea uniformã a
legii ºi conformitatea sa cu voinþa legiuitorului,
interesul general ºi ordinea publicã. El trebuie
sã se asigure, de asemenea, de uniformitatea
jurisprudenþei, atât în cadrul Curþii, cât ºi în ansamblul instanþelor.
În aceastã perspectivã, Procurorul General
are prerogative semnificative. În materie civilã,

el poate sã ia iniþiativa de a supune cenzurii Curþii
o decizie în interesul legii neregulamentarã.
Acesta poate, de asemenea, la solicitarea ministrului justiþiei, sã exercite un recurs pentru exces
de putere, sesizând Curtea cu privire la actele
prin care judecãtorii ºi-au depãºit puterile. În
materie penalã, recursul în interesul legii poate
fi exercitat fie la solicitarea ministrului justiþiei,
fie la iniþiativa Procurorului General. Dupã cum
ºtim, acesta are de asemenea posibilitatea de
a solicita trimiterea unei cauze cãtre secþia mixtã
sau adunarea plenarã.
Procurorul General este implicat în diferite
comisii pe lângã Curtea de Casaþie ºi Comisia
care statueazã asupra recursurilor formulate de
cãtre ofiþerii Poliþiei judiciare cu privire la care
s-a pronunþat o decizie de suspendare sau
retragere a acreditãrii. Sesizeazã Curtea de
Casaþie în cazul recursurilor în revizuire, cererilor
de trimitere a unei cauze la o altã instanþã, pe
motiv de bãnuialã legitimã sau de siguranþã
publicã, cererile de reglementare judiciarã,
cererile de desemnare a unui instanþe pentru
instrucþia sau judecata crimelor ºi delictelor
comise de cãtre magistraþi ºi de anumiþi funcþionari.
Procurorul General îndeplineºte totodatã
funcþiile Ministerului Public pe lângã Curtea de
Justiþie a Republicii, unde este asistat în acest
scop de primul avocat general ºi doi avocaþi
generali. În plus, Procurorul General este
chemat sã intervinã în gestionarea corpului
judiciar ºi disciplina acestuia. Face parte din
Comisia de promovare a magistraþilor ºi Consiliul
de Administraþie al ªcolii Naþionale de
Magistraturã, prezideazã completul Consiliului
Superior al Magistraturii în materia disciplinei
magistraþilor parchetului.
Ordinul avocaþilor la Consiliul de Stat ºi
la Curtea de Casaþie
La Curtea de Casaþie existã avocaþi specializaþi pentru a oferi reprezentare ºi apãrare
justiþiabililor. Ei se bucurã de un monopol în faþa
Curþii, cu excepþia litigiilor electorale (profesionale ºi politice), unde pãrþile au posibilitatea
de a se apãra ele însele. Aceºti avocaþi, reuniþi
într-un ordin, sunt succesori ai avocaþilor din
Consiliile Regelui, motiv pentru care sunt numiþi
uneori avocaþi ai Consiliilor. Carta Ordinului dateazã de la o ordonanþã a regelui din 10.09.1817,
încã în vigoare, cu toate cã a fost supus de-a
lungul anilor unor modificãri necesare. Aceºti

avocaþii sunt titularii unui oficiu, numãrul lor fiind
limitat la ºaizeci. Un decret din 15.03.1978, a
permis totuºi ca aceste oficii sã aibã ca titulari
societãþi civile profesionale, care pot cuprinde
fiecare pânã la trei asociaþi persoane fizice.
Numãrul total de avocaþi, asociaþi sau nu, era de
98 la 01.11.2008. Accesul la profesie este supus
unor condiþii stricte, care rezultã fie din
promovarea unui examen la finalul unui program
de formare de trei ani, fie din competenþa
profesionalã anterioarã a candidatului, definitã
în funcþie de anumite criterii obiective foarte
precise. Numirea avocatului se efectueazã prin
decret al ministrului justiþiei, cu prezentarea
antecesorului, al cãrui drept se reflectã în plata
de cãtre succesor sau de cãtre asociatul
prezentat a unei contraprestaþii financiare al cãrei
cuantum este controlat prin Ordin al Cancelariei
ºi pentru care existã facilitãþi de finanþare.
Stabilirea unui barou specializat ataºat unei curþi
supreme a fost recunoscutã de instanþele
europene ca o necesitate datã de serviciul public
al justiþiei.
Disciplina internã a Ordinului este asiguratã
de un consiliu de disciplinã compus dintr-un
preºedinte ºi unsprezece membri, toþi aleºi
pentru trei ani, o treime dintre membrii consiliului
fiind reînnoitã în fiecare an. Rolul esenþial al
Consiliului Ordinului este sã stabileascã deontologia avocaþilor Consiliilor. Consiliul Ordinului
îºi dã avizul privind acþiunile în rãspundere
personalã care îi pot privi pe aceºtia.
Avocaþii, care sunt de asemenea ofiþeri
ministeriali, sunt strâns asociaþi în funcþionarea
Curþii de Casaþie. Fiecare cabinet oferã asistenþã
pentru beneficiarii ajutorului judiciar, unii avocaþi
fac parte din biroul de ajutor judiciar iar alþii
examineazã recursurile în materie penalã pentru
a detecta un posibil motiv de casare. Mai general,
rolul lor este de a aborda douã preocupãri ce se
suprapun ºi sunt interdependente: interesul
justiþiabililor ºi buna funcþionare a instanþei. 
Recursul în anulare
Recursul în anulare în materie civilã este
declarat la Grefa Curþii de Casaþie, prin intermediul unui avocat de la Consiliul de Stat ºi de
la Curtea de Casaþie (mai puþin în materie
electoralã unde poate fi declarat de partea însãºi
sau prin mandatar cu procurã specialã).
Termenul este de douã luni, cu excepþia cazului
în care se prevede altfel, ºi curge de la comunicarea deciziei atacate. În materie penalã,
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cererea de recurs trebuie sã se facã la instanþa
care a pronunþatã decizia atacatã ºi într-un
termen de 5 zile de la pronunþare.
Prin recurs, care apoi se supune anumitor
reguli de procedurã pe care aceastã prezentare
nu îºi propune sã le detalieze, se atacã, prin
definiþie, o decizie. Acest fapt ridicã întrebarea
dublã, privind natura deciziei care poate fi atacatã
ºi motivele pentru care poate fi atacatã.
În materie civilã, recursul este deschis doar
în privinþa deciziilor pronunþate în ultimã instanþã.
Dar, cu anumite rezerve, este necesar sã fie
pronunþatã pe fondul cauzei, adicã cel puþin pe
o parte din principal, ceea ce exclude hotãrârile
judecãtoreºti, prin care se dispun acþiuni de
instrucþie sau mãsuri provizorii; acestea pot fi
supuse recursului decât ulterior, odatã cu decizia
care va fi pronunþatã pe fond.
Pentru a obþine o casare, partea care formuleazã recurs trebuie sã dovedeascã încãlcarea
normelor de drept prin respectiva decizie. Este
exclusã orice discuþie cu privire la fapte, faptele
pe care Curtea de Casaþie le controleazã ºi a
cãror apreciere þine de puterea suveranã
judecãtorului.
În cauzele penale, hotãrârile Secþiei
instrucþiei ºi hotãrârile judecãtoreºti pronunþate
în ultimã instanþã în materie penalã, corecþionalã
ºi poliþieneascã pot fi anulate în caz de încãlcare
a legii.... Deciziile interlocutorii au un regim
special, care permite, în anumite condiþii, sã fie
sesizat preºedintele secþiei penale cu o cerere
de autorizare a unui recurs imediat. Alãturi de
încãlcarea legii, Codul de procedurã penalã
adaugã alte cazuri, care se referã în numãr mare
la vicii de formã, aceste texte fiind întãrite în
prezent de Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului.
În general, fie în materie civilã sau penalã,
controlul Curþii de Casaþie cuprinde douã mari
categorii: controlul normativ ºi de controlul
disciplinar.
Controlul normativ se exercitã, în principal,
prin analiza pretinselor încãlcãri ale legii (civile
sau penale) sau a pretinsei lipsei de temei legal
(în materie civilã). Atunci când se vorbeºte
despre încãlcarea legii, se înþelege atât legea în
sens constituþional, cât ºi textele regulamentare,
cutuma, ºi mai ales tratatele internaþionale,
cãrora articolul 55 din Constituþie le conferã
superioritate faþã de legislaþia internã, cu referire
specialã la dreptul comunitar. În ceea ce priveºte
lipsa de temei legal, aceasta nu implicã în mod
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necesar o înþelegere greºitã a dreptului de cãtre
judecãtorul fondului, ci presupune cã acesta nu
ºi-a motivat în mod corespunzãtor decizia. La
aceste cazuri se adaugã, în principal, denaturarea unui înscris, lipsa de motivare ºi lipsa de
rãspuns la concluzii. Acesta este prin excelenþã
domeniul în care se poate exercita demersul
unificator - ºi adesea inovator  al Curþii de
Casaþie în privinþa interpretãrii normelor de drept,
fie cã sunt de fond sau de procedurã, vechi sau
noi. Aici se elaboreazã jurisprudenþa Curþii de
Casaþie, asupra cãreia ne vom opri mai târziu.
Noþiunea de control disciplinar - expresie
consacratã cu mult timp în urmã - se referã, în
principal, la obligaþiile impuse asupra judecãtorilor cu privire la modul în care aceºtia trebuie
sã dea ºi sã redacteze deciziile lor: expunerea
pretenþiilor ºi mijloacelor pãrþilor, rãspunsul la
concluzii, motivarea soluþiilor ºi a hotãrârilor.
Exigenþele în materie de motivare se referã nu
doar la obligaþia de a enunþa motivele pe care
se sprijinã dispozitivul, ci ºi la aceea de a nu
exista contradicþii, de a nu se utiliza motive
ipotetice sau dubitative precum ºi motive
inoperante, respectiv motive care nu reprezintã
un rãspuns faþã de aspectul invocat. Denaturarea
sensului clar ºi fãrã echivoc a unui înscris poate
fi examinatã, de asemenea, în cadrul controlului
disciplinar în materie civilã. În acelaºi sens,
amintim: încãlcarea obligaþiilor deontologice ale
judecãtorilor ºi, în general, a componentelor
procesului echitabil; principiul contradicþiei, mai
ales atunci când un aspect este invocat din oficiu;
principiul imparþialitãþii; principiul publicitãþii
audierilor; judecata într-un termen rezonabil.
Principiul imparþialitãþii, aplicat în lumina articolului 6 par. 1 din Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului, a cunoscut, în mod special,
dezvoltãri jurisprudenþiale care au condus la
consecinþe importante în privinþa funcþionãrii
instanþelor judecãtoreºti sau organismelor
asimilate acestora, între care autoritãþile administrative independente.
Acest control disciplinar pe scarã largã
reprezintã o sarcinã grea pentru Curtea de
Casaþie, având în vedere numãrul mare de
recursuri prin care se invocã unul sau mai multe
aspecte relevante din acest punct de vedere.
Eludarea sa este totuºi imposibilã având în
vedere pe de o parte, numãrul, diversitatea ºi
eterogenitatea instanþelor ale cãror decizii sunt
supuse controlului Curþii de Casaþie, ºi, pe de
altã parte, importanþa majorã a exigenþelor unui
proces echitabil într-un stat de drept.

Instrucþia ºi judecata recursului
Dupã înregistrarea recursului la Grefa Curþii
de Casaþie, este necesar sã se depunã, sub
sancþiunea decãderii, un memoriu, numit
memoriu legalizat. Acesta cuprinde motivele de
drept invocate pentru care se solicitã anularea
deciziei atacate, ºi dezvoltã argumentele în
sprijinul acestor motive; pârâtul poate, la rândul
sãu, sã rãspundã prin depunerea unei apãrãri.
Dupã expirarea termenelor acordate pãrþilor în
acest sens, variind în funcþie de natura cauzei
(în materie civilã, în principiu de patru luni pentru
memoriul de cerere ºi douã luni pentru apãrare
de la data comunicãrii memoriului de cerere),
dosarul este direcþionat, dupã natura sa, la una
dintre cele ºase secþii ale Curþii sau chiar unei
secþii mixte sau adunãrii plenare, pentru
desemnarea unui consilier raportor.
Apoi, dacã recursul este inadmisibil sau nu
este întemeiat pe motive serioase, dosarul poate
lua o cale rapidã ºi simplificatã, numitã procedurã
de inadmisibilitate. Aceastã procedurã, care a
fost instituitã printr-o lege din 25.06.2001, a reluat
în altã formã, procedura examenului prealabil a
recursului, care a existat pânã în 1947, cel puþin
în materie civilã, însã cu douã diferenþe esenþiale.
Pe de o parte, în timp ce atunci exista în acest
scop o secþie specialã, numitã Secþia petiþiilor,
în prezent fiecare secþie îºi constituie în acest
scop complete variabile din trei magistraþi. Pe
de altã parte, în timp ce examinarea efectuatã
de Secþia petiþiilor reprezenta o etapã obligatorie
pentru toate recursurile, mai puþin în materie
penalã, în prezent sunt examinate de completele
indicate doar acele recursuri care par sã justifice
o decizie de inadmisibilitate.
Aceastã procedurã de filtrare are mai multe
avantaje. Este rapidã ºi simplã: dacã sunt
necesare un examen serios din partea raportorului ºi avizul Ministerului Public, deciziile de
inadmisibilitate sunt pe de altã scutite de
motivare. În plus, eliberând Curtea de Casaþie
de dosarele care nu meritã sã reþinã atenþia, ea
se poate concentra pe aspectele esenþiale ale
misiunii sale, respectiv elaborarea unei
jurisprudenþe construite prin soluþiile pronunþate
cu privire la cererile de recurs care ridicã
probleme reale de drept. Ponderea recursurilor
supuse acestei proceduri este semnificativã,
respectiv 30% pentru secþiile civile ºi 35% pentru
secþia penalã.
Orice alt dosar care justificã un examen
aprofundat face obiectul unei instrucþii scrise din
partea consilierului raportor cãruia i-a fost atribuit

de preºedintele secþiei sale. Rolul raportorului
este de a pregãti un raport dupã studierea
dosarului, precum ºi o notã ºi unul sau mai multe
proiecte de hotãrâri. Raportul conþine expunerea
faptelor ºi a procedurii, analiza susþinerilor,
identificarea ºi relevanþa problemei de drept,
trimiterile esenþiale la jurisprudenþa ºi doctrina
relevante, indicarea faptului cã au fost stabilite
unul sau mai multe proiecte de hotãrâri, o
propunere cu privire la completul corespunzãtor.
Nota conþine doar opinia raportorului. Pluralitatea
de proiecte de hotãrâri depinde doar de
aprecierea raportorului, care poate estima cã mai
multe soluþii sunt previzibile sau trebuie, în orice
caz, supuse discuþiei.
Dosarul, inclusiv raportul (cu excepþia notelor
ºi a proiectelor de hotãrâri, care sunt destinate
sã fie cunoscute numai de consilierii care vor
participa la deliberare), este apoi transmis unui
avocat general, care îl va studia în vederea
avizãrii. Cu o sãptãmânã înainte de audiere,
preºedintele ºi decanul secþiei se întâlnesc
pentru a face schimb de opinii privind cauzele
astfel programate. Obiectul conferinþei este de
a determina dacã anumite cauze par sã prezinte
dificultãþi speciale ce necesitã o atenþie specialã
din partea raportorului ºi a completului.
Acest complet, în conformitate cu o lege din
23.04.1997, este compus din trei judecãtori, în
cazul în care soluþia cu privire la recurs, oricare
ar fi aceasta (respingere, casare, inadmisibilitate)
se impune. În caz contrar, completul trebuie sã
includã cel puþin cinci judecãtori care au drept
de vot. Se utilizeazã adesea expresiile complet
restrâns în primul caz ºi complet de secþie în
al doilea caz.
Urmeazã apoi deliberarea asupra cauzei. În
toate cazurile, procurorul îºi exprimã punctul sãu
de vedere. Se acordã apoi cuvântul decanului
ºi, în ordinea descrescãtoare a vechimii, fiecãrui
consilier, preºedintele exprimându-se ultimul.
Apoi soluþia, respectiv nu doar sensul general al
hotãrârii, ci ºi termenii acesteia (care sunt cel
puþin la fel de importanþi ca soluþie în sine), este
votatã ºi adoptatã cu majoritate, votul fiind secret.
Nu existã posibilitatea de se formula opinie
separatã.
În caz de respingere a recursului, decizia
atacatã devine irevocabilã. Când se dispune
casarea, aceasta poate fie totalã (decizia atacatã
este anulatã ºi pãrþile sunt în consecinþã în starea
în care au fost înainte de pronunþarea ei) sau
parþialã (în acest caz numai anumite pãrþi din
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dispozitivul deciziei sunt anulate). Casarea nu
priveºte decât pãrþile din recurs, sub rezerva
posibilitãþii pe care Curtea o are în materie penalã
de a extinde efectele anulãrii asupra unor pãrþi
care nu au fost implicate în recurs.
În marea majoritate a cazurilor, prin decizia
de casare, se dispune trimiterea cauzei la o
instanþã de aceeaºi naturã cu aceea a cãrei
decizie a fost anulatã sau aceleiaºi instanþe, în
altã compunere. Cu excepþia cazului când a fost
pronunþatã de Plen, Curtea nu este obligatã sã
respecte o decizie a Curþii de Casaþie. Cu
excepþia cazului când este pronunþatã de
adunarea plenarã, instanþa de trimitere nu este
obligatã sã se conformeze. Pe de altã parte,
Curtea poate casa fãrã trimitere, atunci când
casarea nu implicã o nouã soluþie pe fond, având
în vedere cã faptele, aºa cum au fost constatate
ºi apreciate în mod suveran de judecãtorii
fondului, îi permit sã aplice regula de drept
potrivitã. Obiectivul este sã se accelereze astfel
cursul procedurilor ºi sã se respecte cerinþa
majorã a dreptului la un proces echitabil, care
include dreptul pãrþii de a fi judecatã într-un
termen rezonabil.
Jurisprudenþa Curþii de Casaþie
Prin poziþia sa în vârful ierarhiei judiciare,
unicitatea ºi vocaþia sa principalã, Curtea de
Casaþie are un rol esenþial în unificarea jurisprudenþei. Aceastã funcþie explicã specializarea
Curþii, care nu este niciodatã un judecãtor al
faptelor. Astfel, ea este chematã exclusiv sã
interpreteze norma de drept, material sau substanþial, veche sau nouã, ceea ce creºte gradul
de interes pentru deciziile sale. Aceastã interpretare se realizeazã prin rãspunsul la aspectele
invocate în faþa sa, mai ales la aspectele
referitoare la încãlcarea legii. Jurisprudenþa astfel
constituitã se impune a fi observatã, sub aspectul
formãrii, al evoluþiei ºi al diseminãrii.
Prin însãºi natura tehnicii de casare, care este
de a verifica, în fiecare caz, aplicarea corectã a
legii, jurisprudenþa se formeazã progresiv, în
funcþie de recursurile ºi motivele invocate.
Practica numitã a hotãrârilor de reglementare
este interzisã la Curtea de Casaþie, ca în orice
altã instanþã francezã, de articolul 5 din Codul
civil, potrivit cãruia este interzis judecãtorilor sã
se pronunþe prin dispoziþii generale ºi de
reglementare asupra cazurilor ce le sunt
deduse. Deci, jurisprudenþa se poate dezvolta
pe mãsura aspectelor invocate. Astfel Curtea
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stabileºte dreptul, ascultând societatea francezã
 ºi acum europeanã - adaptându-l evoluþiilor
acestei societãþi, de naturã politicã, socialã,
economicã, internaþionalã, tehnicã, sau chiar
tehnologicã: diversitatea de întrebãri o determinã
sã dea un rãspuns echilibrat ºi coerent pentru
majoritatea dificultãþilor de interpretare a legii.
Flexibilitatea care rezultã de aici lasã loc
pentru o eventualã a doua lecturã în timp a
sensului pe care trebuie sã îl primeascã legea,
în funcþie de schimbãrile din societate ºi modul
în care acestea sunt percepute. Aceasta permite
în special depãºirea lacunelor din dreptul pozitiv,
articolul 4 din Codul civil interzicând judecãtorului
sã refuze sã se pronunþe sub pretextul de tãcere,
obscuritate sau insuficienþã a legii. Curtea de
Casaþie are în acest sens o funcþie esenþialã. În
ipoteza tãcerii legii, ea utilizeazã în principal douã
tehnici. Prima este de aplicare a textelor la situaþii
pe care legiuitorul nu le-a prevãzut - cum pot fi,
de exemplu, textele referitoare la rãspunderea
delictualã, cuprinse în esenþã de Codul civil din
1804, aplicate circulaþiei automobilelor. A doua
tehnicã este de a trimite la principiile generale
(cum sunt în special regula fraus omnia
corrumpit, teoria îmbogãþirii fãrã justã cauzã,
acea tulburare anormalã a vecinãtãþii sau la
principiul dreptului la apãrare), desigur în mãsura
în care nu intrã în conflict cu un text de drept
pozitiv. Tehnica are totuºi limitele sale: uneori
textul legii, deºi devenit foarte discutabil, din
cauza diverselor evoluþii nu permite schimbarea
de interpretare. Curtea evocã atunci în raportul
sãu anual consecinþele stãrii acestor texte de
texte ºi propune modificãri legislative.
Evoluþia jurisprudenþei cunoaºte momente de
rezistenþã, dar ºi revirimente, care au caracter
excepþional. Judecãtorii Curþii de Casaþie sunt
preocupaþi sã dezvolte o jurisprudenþã stabilã,
care sã poatã constitui o referinþã pentru instanþele de fond, justiþiabili ºi avocaþi. Construcþia
dreptului nu se poate face decât prin continuitate,
care trebuie înþeleasã în legãturã cu autoritatea
însãºi a instanþei. Totuºi, dupã cum s-a afirmat
adesea în hotãrâri, jurisprudenþa nu poate fi
îngheþatã. ªi logica evoluþiei poate astfel sã
conducã, cu privire la un aspect sau altul, la o
revoluþie, care este, de cele mai multe ori rezultatul unei maturizãri interne, la care se adaugã
alte elemente, cum ar fi reacþiile doctrinei sau
rezistenþa instanþelor de fond. Revirimentul este
decis, în toate cazurile, dupã o maturã chibzuire,
pentru cã are efecte nu numai în cazul respectiv

ci, prin reacþie în lanþ, în toate dosarele în curs
de soluþionare în care se ridicã aceeaºi
problemã. Altfel spus el are un efect retroactiv
ºi repune în discuþie practicile pe care le
condamnã. Înþelegem cã se exprimã în
permanenþã preocuparea pentru un echilibru
delicat între necesitatea de a adapta legea la
schimbãrile din societate ºi necesitatea
permanenþei regulii. Cele mai importante
revirimente sunt decise de Adunarea plenarã,
chiar dacã nu deþine monopolul în aceastã
privinþã.
Cu toate acestea, semnificaþia practicã a
jurisprudenþei Curþii de Casaþie este datã de
cunoaºterea ei nu doar în mediul judiciar, ci ºi
de cãtre companii ºi particulari.
Prin urmare, difuzarea sa prin diversele cãi
ce rãspund diversitãþii publicului interesat ºi care
cade în sarcina Serviciului de documentare ºi
de studii, este consideratã de mare importanþã.
Instrumentul tradiþional, care îºi are originea în
epoca Revoluþiei, este dat de cele douã buletine
informative lunare, unul pentru secþiile civile ºi
unul pentru secþia penalã, în care sunt publicate
anumite hotãrâri la preºedintelui fiecãrei secþii.
Astãzi existã, de asemenea, un buletin
informativ trimestrial privind dreptul muncii ºi un
buletin informativ bilunarã de informaþii. Acest
ultim buletin informativ, trimis tuturor tribunalelor
ºi curþilor de apel, citeazã în rezumat deciziile
cele mai importante sau care prezintã un interes
special pentru judecãtori de fond, pronunþate nu
numai de cãtre Curtea de Casaþie dar ºi de alte
instanþe de judecatã, ºi include opinia avocaþilor
generali ºi rapoartele consilierilor; aici sunt,
totodatã, publicate o selecþie a studiilor de
doctrinã sau a relatãrilor privind reuniunile
organizate de cãtre Curtea de Casaþie, cum este
aceea a preºedinþilor curþilor de apel.
Un alt instrument utilizat constant începând
din secolul al nouãsprezecelea a fost publicarea
de hotãrâri în reviste juridice, însoþite de comentarii doctrinare, ºi, adesea, pentru cele mai
importante decizii, de avizele ºi rapoartele
menþionate mai sus.
Cu toate acestea, datã fiind informatizarea ºi
dezvoltarea internetului, publicul are acces liber
pe site-ul Legifrance (http://wvw.legifrance.
gouv.fr), la o bazã de date on-line, care conþine
toate deciziile publicate în Buletinul informativ
civil din anul 1960 ºi în Buletinul informativ penal
din anul 1963, precum ºi toate deciziile, indiferent
dacã sunt sau nu publicate, de dupã 1987.

Aceastã bazã de date este proiectatã sã se
dezvolte prin apariþia unor noi rubrici. Site-ul web
al Curþii de Casaþie (http://www.courdecassation.fr/) propune, la rândul sãu, o selecþie
de hotãrâri ºi avize ºi reproduce, în integralitate,
buletine informative periodice.
O menþiune specialã trebuie sã primeascã
Raportul anual al Curþii de Casaþie. Codul de
organizare judiciarã prevede, de fapt, cã acesta
informeazã anual ministerul justiþiei despre
mersul procedurilor ºi termenele de executare.
În vederea elaborãrii sale, a fost instituitã o
Comisie a raportului ºi studiilor, compusã sub
autoritatea ºefilor Curþii, din preºedinte, consilier,
reprezentanþi din fiecare secþie ºi ai parchetului
general, directorul Serviciului de documentare
ºi studii. Raportul anual cuprinde, mai ales,
sugestii privind modificãrile legislative sau de
reglementare, comentariul deciziilor cele mai
semnificative pronunþate în cursul anului ºi al
studiilor juridice realizate de cãtre membrii Curþii.
Acesta poate fi consultat on-line pe site-ul web
al Curþii de Casaþie.
Serviciul de documentare ºi studii al Curþii
de Casaþie
Plasat sub autoritatea primului preºedinte,
Serviciul de documentare ºi studii este condus
de un consilier la Curtea de Casaþie ºi compus,
în principal, din magistraþi (auditori la Curtea de
Casaþie) ºi grefieri ºefi.
În primul rând, el contribuie la raþionalizarea
gestionãrii cauzelor. Ca atare, în etapa orientãrii
recursurilor, el pune în legãturã procedurile care
ridicã probleme identice sau apropiate în vederea
reducerii eventualelor divergenþe de
jurisprudenþã în cadrul Curþii de Casaþie sau între
aceasta ºi instanþele de fond. Sprijinã, în funcþie
de necesitãþi, consilierii ºi avocaþii generali în
cercetãrile lor. Crearea, în cadrul sãu, a unui
observator al dreptului european reprezintã un
mijloc de analizã în mãsurã sã rãspundã
problemelor referitoare la aplicarea dreptului
european de cãtre instanþele naþionale.
În al doilea rând, Serviciul de documentare ºi
studii contribuie la dezvoltarea politicii
jurisprudenþiale a Curþii prin publicarea ºi
difuzarea, mai ales pe cale electronicã, a
hotãrârilor Curþii de Casaþie în instanþele de
judecatã.
Avizele Curþii de Casaþie
O lege din 15.05.1991 conferã Curþii de
Casaþie puterea de a emite avize. Procedura de
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avizare are avantajul de a permite sã se
cunoascã foarte repede poziþia Curþii privind
interpretarea textelor noi ºi, astfel, o predictibilitate mai mare pentru poziþia pe care Curtea
o va adopta faþã de o normã sau alta, a cãror
aplicare ridicã dificultãþi. Procedura de avizare,
strict reglementatã, este supusã unui numãr de
condiþii:
 cererea trebuie sã fie fãcutã de cãtre o
instanþã a sistemului judiciar care, sesizatã cu o
problemã în cadrul unui proces în curs, decide
sã se adreseze Curþii. Prin urmare, sunt excluse
cererile care ar proveni direct de la pãrþi
 Problema trebuie sã fie o problemã de drept
ºi, mai ales, o problemã nouã.
 Problema trebuie sã prezinte o dificultate
serioasã ºi sã aparã în litigii numeroase.
 La aceste condiþii, ce rezultã din lege, Curtea
de Casaþie a adãugat o ultimã condiþie: problema
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nu trebuie sã facã obiectul unui recurs aflat în
curs de soluþionare în faþa Curþii, pentru a nu rãpi
secþiei sesizate rolul sãu de a judeca.
În materie penalã, legea din 25.06.2001 a
impus alte restricþii suplimentare ce þin de natura
litigiilor ºi preocuparea de a nu întârzia adoptarea
unei decizii, atunci când un învinuit se aflã în
stare de arest preventiv sau sub control judiciar.
Curtea de Casaþie, care decide în complet
specific, distinct, dupã cum se solicitã un aviz în
materie civilã sau penalã, în principiu sub
conducerea preºedintelui, este obligatã sã îºi
dea avizul în termen de trei luni de la data
sesizãrii.
Instanþa care a solicitat avizul nu este obligatã
în mod formal sã îl urmeze. Numãrul anual de
avize este de aproximativ zece.
Traducere ºi adaptare realizate de
Oana Ignat

