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Facultatea de drept din Riga. 2005-2006
 ºef al Departamentului de drept
internaþional ºi european, Facultatea de
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a programelor juridice de formare a
judecãtorilor; 2000-2007  membru al
subcomisiei juridice de terminologie,
Academia Letonã de ªtiinþe.
1. Care este forma cea mai adecvatã
de receptare a dreptului Uniunii Europene în ordinea juridicã a statelor
membre? Monismul, dualismul sau
pluralismul juridic?
În prezent, clasificarea actualã a
monismului ºi dualismului nu este netã.
S-ar putea susþine cã abordarea generalã
a curþilor constituþionale este cea a
interpretãrii consecvente. Aceastã
abordare înseamnã cã dreptul naþional
este interpretat în conformitate cu
obligaþiile internaþionale, în cazul în care
acestea au fost îndeplinite, cu
respectarea dreptului constituþional. Spre
exemplu, un stat trebuie sã recunoascã
ºi sã protejeze drepturile fundamentale
ale omului, în conformitate cu constituþia
sa, cu legile ºi cu acordurile internaþionale
obligatorii pentru acesta. Rãmâne
întrebarea dacã un stat poate merge
dincolo de standardele juridice stabilite în
dreptul internaþional, fãcând referire la
propriul sãu drept constituþional?
Rãspunsul imediat este afirmativ, acest
lucru este posibil.
Cu toate acestea, Avizul 2/13 al CJUE
din 18 decembrie 2014 oferã o
perspectivã diferitã, afirmând cã
autonomia de care se bucurã dreptul UE,
în raport cu legislaþiile statelor membre ºi
în raport cu dreptul internaþional, impune
ca interpretarea acestor drepturi
fundamentale sã fie asiguratã în limitele
structurii ºi obiectivelor UE (pct. 158, 166
* Constituþia Republicii Letonia (n.tr.).
1
A se vedea cauza nr. 2004-18-0106, 13 mai
2005, pct. 5. Curtea a precizat în special cã textul
Convenþiei europene a drepturilor omului ºi practica
Curþii Europene a Drepturilor Omului pot servi ca
mijloace de interpretare, la nivelul dreptului
constituþional, a conþinutului ºi domeniului de
aplicare a drepturilor fundamentale ºi principiul
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ºi 170). Acest raþionament, ca de altfel
formularea întregului aviz sunt prea
ambiþioase pentru a fi interpretate în acest
chestionar.
În cazul UE, existã întrebãri
suplimentare legate de monism/dualism/
pluralism care exced înþelegerii clasice a
aplicãrii dreptului internaþional în ordinea
juridicã internã. Acestea sunt legate de
caracterul diferit al actelor UE care permit
grade diferite de apreciere din partea
statelor membre (regulamente, directive,
decizii ºi altele similare).
În contextul Letoniei, art. 89 din
Satversme * prevede cã protecþia
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
oferite de Letonia nu trebuie sã fie mai
redusã decât aceea garantatã de
angajamentele internaþionale obligatorii
pentru Letonia. Astfel, în anumite cazuri,
Curtea Constituþionalã a oferit un efect
direct normelor de drept internaþional1. În
acelaºi timp, Curtea a admis ºi cã tratatele
internaþionale nu interzic Letoniei sã
prevadã un standard mai ridicat de
protecþie a drepturilor fundamentale.
Cercetãtorii au clasificat cazul Letoniei
ca fiind monism de facto. Satversme nu
trateazã problemele legate de ierarhie.
Legile se referã la situaþiile de conflict între
dreptul internaþional ºi cel naþional, dar
judecãtorii ar prefera sã aplice dreptul
internaþional2. Aceastã abordare a fost
urmatã, de asemenea, pânã în prezent,
în ceea ce priveºte dreptul UE, sub forma
cooperãrii.
Pentru a sintetiza rãspunsul, s-ar
putea prezenta trei argumente:
- abordãrile constituþionale naþionale
cu privire la dreptul UE pot fi diferite.
statului de drept. A se vedea hotãrârea Curþii
Constituþionale în cauza nr. 2000-03-01, 30 august
2000, pct. 5, ºi cauza nr. 2001-08-01, 17 ianuarie
2002, pct. 3.
2
M. Mits, Internationalisation of Public Law:
the Case of Latvia, în Revue européenne de droit
public, vol. 18, nr. 1, 2006, p. 421-442, p. 429.

Abordarea letonã s-a bazat pe metoda
interpretãrii consecvente;
- s-ar putea considera cã integrarea
dreptului UE se bazeazã pe principiile
armonizãrii ºi interpretãrii sistemice. Dupã
cum s-a sugerat de M. Koskenniemi,
existã o tendinþã pronunþatã împotriva
conflictelor normative în dreptul
internaþional. Interpretarea este de a
diminua conflictul care se extinde pânã
la pronunþare3;
- rãmâne o problemã deschisã,
respectiv în ce mãsurã aceastã abordare
va fi menþinutã în viitor în cadrul dreptului
UE, în contextul avizului 2/13 ºi în legãturã
cu caracterul diferit al actelor juridice care
trebuie transpuse în ordinile juridice
naþionale.
2. Într-o logicã de sisteme, coexistenþa dintre ordinea juridicã internã ºi
ordinea juridicã externã este sau nu
este una concurentã? Cum se pot
respecta supremaþiile, atât a Constituþiei în dreptul intern, cât ºi cea
specificã ordinii juridice a Uniunii
Europene?
Pentru moment, nu existã un rãspuns
concludent la întrebãrile ridicate. Mai mult
decât atât, schimbãrile constituþionale
introduse de statele membre le-ar putea
modifica abordarea, inclusiv aceea a
curþilor constituþionale, în raport cu dreptul
UE4.
Jurisprudenþa actualã din Letonia
poate fi caracterizatã de douã cauze. În
cauza referitoare la amenajarea
teritoriului ºi protecþia mediului, într-unul
3 A se vedea International Law Commission,
Fragmentation of International Law: Difficulties
Arising from the Diversification and Expansion of
International Law  Raport al Study Group of the
International Law Commission, UN Doc.A/CN.4/
L.682 (13 aprilie 2006), rectificare în UN Doc. A/
CN.4/L.682/Corr.1 (11 august 2006) (raport elaborat
de Martti Koskenniemi), par. 37.
4 Spre exemplu, în 2014 Saeima (Parlamentul)
a adoptat preambulul la Satversme. Acest lucru ar
putea avea repercusiuni asupra diferitelor articole

dintre cele mai mari porturi din Letonia,
au fost invocate standardele de mediu ale
UE. Curtea a statuat cã este necesar sã
se ia în considerare obligaþiile Letoniei în
calitate de stat membru al UE. De
asemenea, a subliniat cã, dupã aderarea
þãrii la UE, dreptul UE a devenit parte
integrantã a sistemului juridic leton. Din
aceastã argumentaþie, Curtea a extras
douã concluzii importante: Prin urmare,
actele juridice ale Uniunii Europene ºi
interpretarea datã de jurisprudenþa Curþii
Europene de Justiþie ar trebui sã fie luate
în considerare la aplicarea legislaþiei
naþionale.
Însã, fãrã a aduce atingere celor de
mai sus, [l]egislaþia letonã trebuie
interpretatã astfel încât sã se evite orice
conflicte cu obligaþiile Letoniei faþã de
Uniunea Europeanã, cu excepþia cazului
în care principiile fundamentale prevãzute
în Satversme sunt afectate. (s.n.)5
Acest lucru conduce la concluzia cã
supremaþia dreptului UE nu este nelimitatã (asemenea oricãrei organizaþii
internaþionale). Statele membre îºi pot
menþine competenþa de a verifica dacã
principiile fundamentale de naturã
constituþionalã au fost afectate într-o
manierã inacceptabilã, chiar dacã
constituþia în sine nu abordeazã problema
domeniului de aplicare al competenþelor
delegate. Un alt exemplu de menþionat se
referã la cazul în care au fost contestate
dispoziþii naþionale, deoarece contraziceau prevederile Convenþiei internaþionale privind traficul maritim, fiind însã
în acelaºi timp conforme cu cerinþele
din Satversme, inclusiv cele legate de raportul dintre
dreptul constituþional ºi dreptul UE.
5 A se vedea hotãrârea Curþii Constituþionale
în cauza nr. 2007-11-03, 17 ianuarie 2009, par.
24.2. ºi 25.4., disponibilã la http://www.satv.tiesa.
gov.lv/upload/judg_2007_11_03.htm. În ceea ce
priveºte teritoriile vizate de Natura 2000, ar trebui
astfel respectate cerinþele directivelor transpuse de
Letonia ºi interpretarea directivelor, potrivit
jurisprudenþei CJUE.
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3. Credeþi cã supremaþia absolutã
ºi necondiþionatã a dreptului Uniunii
Europene a influenþat în mod decisiv
jurisprudenþa tribunalelor constituþionale ale statelor membre? Trebuie
sã existe condiþii pentru utilizarea
normelor de drept al Uniunii Europene
ºi a jurisprudenþei CJUE de tribunalele
constituþionale?
Se poate susþine cã supremaþia
absolutã ºi necondiþionatã a fost un
concept introdus la începuturi de
jurisprudenþa CJUE. Acest lucru a
provocat o reacþie durã din partea
diferitelor curþi constituþionale, la care
CJUE a rãspuns prin atenuarea poziþiei
sale. Acest lucru, la rândul sãu, a fost
urmat de reacþii mai pozitive din partea
curþilor constituþionale7.

În raporturile reciproce dintre curþi au
existat mai multe suiºuri ºi coborâºuri,
spre exemplu, în cazul mandatului
european de arestare, noilor modificãri ale
tratatului sau problemelor specifice
fiecãrei þãri. În contextul întrebãrilor
prezentate, existã chiar ºi întrebãri
suplimentare care ar putea fi puse, spre
exemplu, modul în care CJUE va aplica
în continuare Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene (avizul
nr. 2/13) ºi modul în care curþile
constituþionale vor reacþiona la avizul
CJUE, precum ºi iniþiativele de a
introduce aºa numita abordare inversã
Solange8.
Curtea Constituþionalã Letonã a
constatat cã Letonia se bazeazã pe valori
fundamentale, cum ar fi drepturile omului
ºi libertãþile fundamentale, democraþia,
suveranitatea statului ºi a poporului sãu,
repartizarea competenþelor ºi statul de
drept. Aceste valori nu pot fi în niciun fel
limitate prin forþa legii. Prin urmare,
delegarea competenþelor nu poate
încãlca statul de drept ºi fundamentul unei
republici independente, suverane ºi
democratice. De asemenea, UE nu poate
afecta dreptul cetãþenilor de a decide cu
privire la problemele care sunt esenþiale
pentru un stat democratic. Potrivit Curþii,
aceia sunt oamenii care ar avea ultimul
cuvânt în cazuri de conflicte care iau în
discuþie problema condiþiilor aferente
calitãþii de membru [al UE]. În acest
context, dreptul de a avea primul cuvânt
pare chiar mai important9.

6 A se vedea hotãrârea Curþii Constituþionale
în cauza nr. 2004-01-06, 7 iulie 2004, par. 6 ºi 7,
disponibilã la http://www.satv.tiesa.gov.lv/
?lang=2&mid=19.
7
Pentru detalii ºi exemple specifice a se vedea,
spre exemplu, A. Albi, Ironies in Human Rights
Protection in the EU: Pre-Accession Conditionality
and Post-Accession Conundrums, în ELJ, vol. 15,
nr. 1, 2009, p. 46-69, K. Kruma, Constitutional
Courts in the Europeanisation of National
Constitutions, în Closa Carlos (ed), The Lisbon

Treaty and National Constitutions. Europeanisation
8 A. von Bogdandy, M. Kottmann, C. Antpöhler,
J. Dickschen, S. Hentrei, M. Smrkolj, Reverse
Solange  Protecting the Essence of Fundamental
Rights Against EU Member States, în CML Rev,
vol. 49, 2012, p. 489-520, A. von Bogdandy, M.
Ioannidis,Systemic Deficiency in the Rule of Law:
What it is, What has been done, What can be done,
în CML Rev, vol. 51, 2014, p. 59-96.
9
Hotãrârea Curþii Constituþionale în cauza nr.
2008-35-01 din 7 aprilie 2009, par. 16 ºi 18.1.

dreptului UE. Curtea a fãcut trimitere la
Convenþia de la Viena privind dreptul
tratatelor ºi a declarat cã, în cazurile de
conflict între dreptul intern ºi dreptul
internaþional, ar trebui sã se aplice
dispoziþiile juridice internaþionale. Mai
mult decât atât, legiuitorul nu poate
adopta acte care sunt în contradicþie cu
obligaþiile internaþionale. În acelaºi timp,
atunci când aplicã dreptul UE, instituþia
ºi curtea ar trebui sã ia în considerare
aceste obligaþii, inclusiv jurisprudenþa
CJUE6. Rezultatul final a fost cã a trebuit
sã se aplice standarde duble pânã la
remedierea de legiuitor a situaþiei, în
conformitate cu diferitele obligaþii
internaþionale adoptate.
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În funcþie de competenþele cu care
sunt învestite curþile constituþionale în
diferite state, rãspunsul poate fi diferit în
diverse contexte naþionale. Suveranitatea
a fost întotdeauna asociatã cu capacitatea
de a exercita competenþele externe ºi
interne în funcþie de valorile suverane.
Valorile ataºeazã suveranitãþii un caracter
normativ, care sã permitã evaluarea
ordinii sociale10. Avizul 2/13 nu este clar
totuºi în privinþa competenþelor conferite
UE dupã Tratatul de la Lisabona.
4. Declararea unor acte de drept
primar al Uniunii Europene ca fiind
contrarii constituþiilor naþionale afecteazã supremaþia dreptului Uniunii
Europene sau poate fi permisã uneori,
spre exemplu, prin prisma respectãrii
drepturilor fundamentale ale omului?
Ar trebui reconsideratã, într-un asemenea context, doctrina rãspunderii
statului pentru încãlcarea dreptului
Uniunii Europene?
Letonia, în particular, nu s-a confruntat
cu o astfel de situaþie. În Satversme nu
existã niciun articol care sã prevadã
supremaþia sau transferul (delegarea) de
competenþe cãtre UE. Satversme este,
predominant, un act de procedurã, cu
excepþia preambulului ºi a secþiunii privind
drepturile fundamentale. Cu toate
acestea, astfel cum s-a menþionat mai
sus, supremaþia poate fi derivatã din
hotãrârile Curþii Constituþionale. Curtea a
precizat, de asemenea, cã locul unei
anumite prevederi în ierarhia juridicã este
determinat de forþa sa juridicã, care
depinde de instituþia care a adoptat-o ºi
10
Conceptul nu este nou. Curtea
Constituþionalã Letonã s-a raportat la perioada
anterioarã celui de-al doilea rãzboi mondial în
analiza dreptului internaþional cu privire la
consecinþele juridice care apar atunci când un stat
îºi asumã obligaþii internaþionale, suveranitatea fiind
tratatã mai degrabã ca exercitare a drepturilor
suverane, decât ca restricþionare a acestora. Curtea
Internaþionalã de Justiþie a respins punctul de
vedere conform cãruia încheierea unui astfel de

de procedura care a fost urmatã. Astfel,
legile adoptate prin referendum au o
poziþie superioarã în ierarhia dreptului în
comparaþie cu legile ordinare11.
În acest context, din punctul de vedere
al situaþiei Letoniei, orice discuþii
suplimentare cu privire la prima parte a
întrebãrii ar fi mai curând ipotetice.
Numãrul criteriilor ar fi important pentru
discuþii politice suplimentare la nivelul UE.
De exemplu, dacã CJUE s-a pronunþat
cu privire la legalitatea unei anumite
mãsuri; ce tip de mãsurã este contestatã
(drept primar sau secundar; procedurã de
vot etc.); competenþa curþii constituþionale;
conþinutul hotãrârii curþii constituþionale ºi,
în special, rezultatul hotãrârii sale 12.
Hotãrârea curþii constituþionale dintr-un
stat nu poate afecta în mod automat
conceptul de supremaþie. De obicei,
curþile se pronunþã în cauzele cu care sunt
sesizate. Mai mult decât atât, nu existã
tribunale constituþionale în toate statele.
În caz de incompatibilitate, curþile
constituþionale dau instrucþiuni, de obicei,
legiuitorului naþional. Prin urmare, este de
competenþa legiuitorului sã identifice
modalitãþi de remediere a situaþiei ºi sã
investigheze atât posibilitãþile juridice, cât
ºi pe cele politice. UE este o organizaþie
bazatã pe statul de drept ºi CJUE este
instituþia care asigurã respectarea legii.
La rândul lor, statele membre UE dispun
de mai multe mecanisme pentru a se face
auzite. Dezbaterile recente nu sugereazã
cã este nevoie sã se reconsidere doctrina
rãspunderii statului. Dar aceasta este, mai
degrabã, o chestiune politicã, care sã fie
abordatã atât la nivel naþional, cât ºi la
nivel UE.
tratat, conform cãruia un stat s-a angajat sã
efectueze sau sã se abþinã de la îndeplinirea
anumitor acte ar însemna abandonarea de cãtre
acest stat a suveranitãþii proprii. În acelaºi timp,
dreptul de a intra în angajamente internaþionale este
un atribut al suveranitãþii statului (Affaire du Vapeur
Wimbledon, CPJI Ser A 01 15, 1923, 25, par. 17).
11
Hotãrârea Curþii Constituþionale în cauza nr.
2007-10-0103 din 29 noiembrie 2007.
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5. Judecãtorul constituþional naþional este, în principiu, egal celui european? Putem vorbi despre o interpretare realã a dreptului primar al
Uniunii Europene efectuatã de tribunalele constituþionale ale statelor
membre?
Întrebarea este provocatoare ºi
depinde de context. Fiecare judecãtor
acþioneazã în limitele propriului sistem.
Judecãtorul constituþional asigurã
respectarea Constituþiei, în timp ce
judecãtorul CJUE trebuie sã verifice
respectarea dreptului UE.
Existã posibilitatea unor interacþiuni
între diferitele instanþe; hotãrârile altor
curþi ar putea servi ca sursã de inspiraþie.
Curtea Constituþionalã a Letoniei este
precautã în a invoca deciziile altor curþi.
Curtea a precizat cã reglementãrile din
alte þãri nu pot fi invocate în mod direct.
Metoda comparativã cere sã fie luate în
considerare diferenþele privind contextul
juridic, social, politic, istoric ºi sistemic13.
Acest lucru este cu atât mai mult evident
în cauzele de drept constituþional, din
cauza lipsei teoriei normative în acest
domeniu. Hotãrârile curþilor constituþionale ar trebui sã respecte sistemul
constituþional, tradiþiile ºi valorile
naþionale14.
La nivelul UE, curþile constituþionale
deþin aceleaºi instrumente ca ºi celelalte
instanþe naþionale, ºi anume, ele pot (sau
chiar sunt obligate) sã efectueze trimiteri
preliminare, sã aplice dreptul primar în
baza doctrinei actului clar, sã studieze

jurisprudenþa CJUE ºi criteriile introduse
în diferite dispoziþii.
În acelaºi timp, CJUE este obligatã sã
ia în considerare drepturile fundamentale,
astfel cum sunt garantate de CEDO ºi
astfel cum rezultã din tradiþiile
constituþionale comune ale statelor
membre, atunci când interpreteazã
dreptul UE [art. 6 alin. (3) TUE]. Mai mult
decât atât, CJUE însãºi a statuat cã
dreptul UE ar trebui sã fie interpretat în
conformitate cu dreptul internaþional15.
Prin urmare, CJUE este mai în mãsurã
sã stabileascã un numitor comun în
contextul UE, dar numai în limitele
competenþelor UE.
Acest lucru pune UE ºi statele membre
în poziþia unicã de a dezvolta o abordare
comunã, cel puþin în domeniul drepturilor
fundamentale. Aplicarea uniformã
corespunzãtoare a dreptului UE, în
vederea aplicãrii ºi interpretãrii sale
uniforme, nu mai este vãzutã doar ca o
combinaþie de principii de drept
internaþional ºi constituþional16. Existã ºi
un element UE. Problema competenþei
limitate a UE rãmâne totuºi valabilã.

12 Epopeea mandatului european de arestare
ºi cea privind Tratatul de la Lisabona pot servi drept
exemple.
13 Hotãrârea Curþii Constituþionale în cauza nr.
2007-01-01 din 8 iunie 2007, par. 24.1. A se vedea
ºi R. Michaels, The Functional Method of
Comparative Law, în M. Reimann, R. Zimmerman
(ed.), The Oxford Handbook of Comparative Law,
Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 339-382.
14 D. Feldman, Modalities of Internationalisation in Constitutional Law, în European

Review of Public Law, vol. 18, nr. 1, 2006, p.
109-131, 142.
15 Cauza C-286/90, hotãrârea din 24 noiembrie
1992, Anklagemyndigheden/Poulsen ºi Diva
Navigation, EU:C:1992:453.
16 A. Nollkaemper, The Role of National Courts
in Inducing Compliance with International and
European Law  a Comparison, în Cremona Marise
(ed.) Compliance and the Enforcement of EU Law,
Oxford University Press, 2012, p. 157-194, 159 ºi
162-168.
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6. Existã un numãr în creºtere de
tribunale constituþionale care au
adresat întrebãri preliminare CJUE.
Putem vorbi despre extrema ratio sau
despre un instrument obiºnuit de
cooperare? În fapt, existã ierarhie,
confruntare sau purã cooperare între
CJUE ºi tribunalele constituþionale?

A se vedea rãspunsul la întrebarea
precedentã. Avantajul dreptului UE este
acela cã reprezintã un sistem bazat pe
cooperarea dintre curþi, în temeiul statului
de drept, principiilor ºi valorilor agreate.
Armonizarea diferitelor practici, pe baza
aceloraºi dispoziþii, permite constituirea
unui spaþiu comun în beneficiul
persoanelor. În acest context, creºterea

Gertrude Lübbe-Wolff
Gertrude Lübbe-Wolff este profesor ºi
judecãtor în cadul de-al doilea senat al
Bundesverfassungsgericht (Tribunalul
Federal Constituþional din Germania).
Dupã ce a studiat dreptul la Universitatea
din Bielefeld, Albert - Ludwigs Universität din Freiburg ºi Harvard Law
School, a obþinut doctoratul în drept la
Freiburg im Breisgau. Din 1979 la 1987 a
fost asistent de cercetare la Bielefeld,
concentrându-se pe dreptul public, istoria
constituþionalã a epocii moderne ºi
filosofia dreptului. Din 1988 pânã în 1992
a fost director al Wasserschutzamt
(Biroul de protecþie a apei) din Bielefeld,
înainte de a fi rechematã ca profesor în
drept public la Universitatea din Bielefeld.
În anul 2000, a primit premiul Gottfried
Wilhelm Leibniz al Deutsche Forschungsgemeinschaft (cel mai important
premiu german pentru cercetare).
Publicaþii relevante: Die ALS Grundrechte
Eingriffsabwehrrechte (Nomos, BadenBaden), 1988; Recht und Moral im
Umweltschutz (Nomos, Baden-Baden),
1999; Umweltschutz durch Kommunales
Satzungsrecht (Erich Schmidt, Berlin)
1993 - 2. Auflage 1997; Symbolische
Umweltpolitik (Bernd Hansjürgens,
coautor) (Suhrkamp, Frankfurt), 2000;
Effizientes Umweltordnungsrecht -

17 A se vedea, spre exemplu, hotãrârile Curþii
Constituþionale în cauza nr. 2008-47-01, 28 mai
2009, par. 15.2, ºi în cauza nr. 2010-71-01 19

numãrului de trimiteri preliminare la CJUE
reprezintã o evoluþie binevenitã.
A existat o serie de cauze în care i s-a
solicitat Curþii Constituþionale din Letonia sã
introducã o cerere având ca obiect
pronunþarea unei hotãrâri preliminare de
CJUE. Curtea nu a declarat cã nu ar face
acest lucru, în principiu. Dar, pânã în prezent,
nu a identificat o astfel de necesitate17.
Kriterien und
Grenzen (în
colaborare cu
Erik Gawe³)
( N o m o s ,
Baden-Baden),
2 0 0 0 ;
Globalisierung
und
Demokratie. Überlegungen am
Beispiel der
Wasserwirtschaft, în Recht und Politik 3/
2004, S. 130-143; Substantiierung und
der Subsidiarität Verfassungsbeschwerde, în EuGRZ 2004, S. 669-682.
1. Care este forma cea mai adecvatã
de receptare a dreptului Uniunii
Europene în ordinea juridicã a statelor
membre? Monismul, dualismul sau
pluralismul juridic?
Raportul dintre dreptul UE ºi dreptul
naþional al statelor membre ale UE ridicã
mai multe întrebãri decât se poate
rãspunde în mod rezonabil ataºând
oricare dintre aceste etichete. Sau, pentru
a rãspunde altfel, fiecare dintre aceste
categorii ar avea nevoie de o definiþie
complexã a sensului sãu cu privire la o
multitudine de întrebãri înainte de a putea
fi aplicatã în mod rezonabil la raportul
dintre dreptul UE ºi dreptul naþional. Voi

noiembrie 2011, par. 24. Textul în limba englezã
este disponibil la adresa http://www.satv.tiesa.
gov.lv/upload/judg_2008_47_01.htm.
*
textul originar
eternity 
clause
(n.tr.).
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rãspunde aºadar direct la câteva dintre
întrebãri, fãrã a explicita ºi fãrã a încerca
sã fac referire în totalitate la una dintre
categoriile enunþate mai sus.
Ar fi de presupus cã, în influenþarea
raportului dintre dreptul UE ºi dreptul
naþional, constituþiile naþionale au un
cuvânt de spus.
Ele ar trebui sã influenþeze acest
raport într-un mod care sã reducã la
minimum, fãrã a exclude însã cu orice
preþ, posibilitatea ca autoritãþile naþionale,
inclusiv instanþele naþionale, sã se poatã
afla în imposibilitatea de a se conforma
dreptului UE.
Ca parte a programului de minimizare
a conflictelor, constituþia va trebui - în
principiu - sã permitã aplicabilitatea
directã, fãrã acte ulterioare de punere în
aplicare, a dreptului UE la nivel naþional,
în mãsura în care dreptul UE reclamã
aplicabilitatea directã.
Gradul în care actele naþionale se
conformeazã dreptului UE trebuie pus în
legãturã cu limitele competenþelor UE ºi
trebuie definite într-un mod care sã þinã
seama de cerinþele funcþionãrii unei ordini
supranaþionale (vezi rãspunsurile la
întrebãrile nr. 2 ºi urm.).
2. Într-o logicã de sisteme, coexistenþa dintre ordinea juridicã internã ºi
ordinea juridicã externã este sau nu
este una concurentã? Cum se pot
respecta supremaþiile, atât a Constituþiei în dreptul intern, cât ºi cea specificã ordinii juridice a Uniunii Europene?
Situaþia în care constituþia naþionalã nu
aderã la o abordare a supremaþiei
necondiþionate a oricãrui act juridic al UE,
în absenþa unei terþe pãrþi competente sã
soluþioneze conflictul, implicã în mod
necesar posibilitatea unor susþineri
contrare de prioritate. Structural, sistemul
* Cf. cauza C-62/14, Gauweiler, hotãrârea Curþii
de Justiþie din 16 iunie 2015, EU:C:2015:400 (n.tr.).
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rezultat se aflã la antipodul sistemelor
ierarhizate, dintre care organizarea
militarã a fost cel mai proeminent model
(ºi cel mai influent, în mãsura în care este
vizatã formularea ideilor despre organizare). Este vorba despre un sistem cu
echilibru delicat, care impune o analizã
atentã, în orice moment, a perspectivelor
proprii ºi opuse ale fiecãreia dintre pãrþi.
Tocmai aceastã analizã atentã, care
revine ºi organelor UE, este ceea ce este
menit sã promoveze un atare sistem.
3. Credeþi cã supremaþia absolutã
ºi necondiþionatã a dreptului Uniunii
Europene a influenþat în mod decisiv
jurisprudenþa tribunalelor constituþionale ale statelor membre? Trebuie
sã existe condiþii pentru utilizarea
normelor de drept al Uniunii Europene
ºi a jurisprudenþei CJUE de tribunalele
constituþionale?
Rãspunsul la prima întrebare depinde
de fiecare constituþie respective - dacã
acordã prioritate necondiþionatã dreptului
UE sau impune anumite rezerve, ºi dacã
susþine sau nu vreun tip de control
jurisdicþional al legislaþiei, naþionale sau
transnaþionale. În Germania, Legea
fundamentalã (Grundgesetz, GG) impune
o rezervã. Cu anumite precizãri, ea
susþine ºi chiar impune integrarea
Germaniei în UE. În principiu, acest lucru
este înþeles a implica obligaþia de a
respecta dreptul UE, astfel interpretat de
CJUE. Existã însã un avertisment.
Articolul cu privire la integrare (art. 23 GG)
nu permite derogãri de la ceea ce este
protejat de clauza privind limitele
revizuirii* de la art. 79 alin. (3) GG. Sunt
inadmisibile modificãrile aduse Legii
fundamentale care afecteazã împãrþirea
federaþiei în landuri, participarea acestora
la procesul legislativ sau principiile de
bazã ale Constituþiei (demnitatea omului

ºi democraþia), competenþele UE nu sunt
determinate de UE în sine, ci depind de o
atribuire specificã. În consecinþã, Tribunalul Constituþional Federal va aprecia
dacã aceste limite privind integrarea sunt
respectate ºi protejate de autoritãþile
naþionale ºi dacã ele ar putea implica
revizuirea aplicabilitãþii actelor UE în
Germania. Cu toate acestea, aplicabilitatea va fi refuzatã numai în cazul în
care competenþele UE au fost încãlcate
în mod vãdit ºi cu relevanþã sistemicã.
Curþile Constituþionale ale altor state
membre, spre exemplu, Franþa, Grecia,
Italia, Polonia, Spania ºi Republica Cehã,
au interpretat în mod comparabil
constituþiile lor, pentru a permite nu numai
integrarea în UE, dar ºi stabilirea limitelor
acesteia, care sunt supuse controlului
jurisdicþional naþional. În ceea ce priveºte
a doua întrebare, în opinia mea, o constituþie a unui stat membru care permite
în mod clar integrarea europeanã nu are
nevoie de norme specifice de aplicare a
dreptului UE, inclusiv a jurisprudenþei
CJUE, care este obligatorie. Este de la
sine înþeles cã integrarea în UE presupune respectarea regulilor normale ale
jocului. Ceea ce poate necesita clarificare
sunt limitele deferenþei, dacã este cazul.
4. Declararea unor acte de drept
primar al Uniunii Europene ca fiind
contrarii constituþiilor naþionale afecteazã supremaþia dreptului Uniunii
Europene sau poate fi permisã uneori,
spre exemplu, prin prisma respectãrii
drepturilor fundamentale ale omului?
Ar trebui reconsideratã, într-un asemenea context, doctrina rãspunderii
statului pentru încãlcarea dreptului
Uniunii Europene?
Dacã un act al Uniunii Europene este
declarat contrar constituþiei naþionale de
cãtre o instanþã constituþionalã naþionalã,
cu consecinþa cã este inaplicabil la nivel
naþional sau cã autoritãþile naþionale
trebuie sã acþioneze pentru a preveni

intrarea sa în vigoare, aceasta echivaleazã cu o negare (parþialã) a supremaþiei
dreptului UE. Consider cã o apreciere de
ordin jurisdicþional în acest sens ar
presupune cã, din punctul de vedere al
constituþiei naþionale, nu poate fi admisã
rãspunderea pentru nerespectarea acelui
act. Apropo, mã întreb dacã nu ar fi preferabil sã se vorbeascã despre declararea
aplicãrii unui act al UE la nivel naþional
(mai degrabã decât actul UE în sine) ca
fiind contrarã constituþiei naþionale, pentru
cã nu actul în sine, ci numai forþa sa
obligatorie în temeiul constituþiei naþionale
se aflã în competenþã naþionalã.
5. Judecãtorul constituþional naþional este, în principiu, egal celui european? Putem vorbi despre o interpretare realã a dreptului primar al
Uniunii Europene efectuatã de tribunalele constituþionale ale statelor
membre?
Cred cã rãspunsul la ambele întrebãri
trebuie sã fie negativ. Instanþele naþionale
nu pot pretinde în mod rezonabil un ultim
cuvânt în ceea ce priveºte dreptul UE
ca atare (cu atât mai puþin pentru dreptul
UE lipsit de validitate), ci doar un ultim
cuvânt cu privire la caracterul sãu
obligatoriu în temeiul constituþiei naþionale
(a se vedea rãspunsul la întrebarea nr. 4).
În mãsura în care acest lucru implicã în
mod necesar o interpretare a dreptului
UE, aceasta este o interpretare în sensul
dreptului naþional. Deºi o astfel de
interpretare poate fi perfect rezonabilã,
având caracter avansat în plan jurisdicþional, din punctul de vedere al ordinii
juridice a UE aceasta nu constituie o
interpretare oficialã a dreptului UE, cu
excepþia situaþiei în care este adoptatã de
CJUE, iar ea revine CJUE, iar nu instanþei
naþionale, ceea ce o face relevantã din
punct de vedere juridic pentru ordinea
juridicã a UE. Odatã ce o ordine juridicã
naþionalã a ales sã admitã posibilitatea
controlului jurisdicþional al forþei obligatorii
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a actelor UE, în temeiul constituþiei
naþionale, în materie se deschide o
potenþialã dualitate a punctelor de vedere
- naþional sau european  , care nu poate
fi reconciliatã printr-o încercare de ordin
teoretic.
6. Existã un numãr în creºtere de
tribunale constituþionale care au
adresat întrebãri preliminare CJUE.
Putem vorbi despre extrema ratio sau
despre un instrument obiºnuit de
cooperare? În fapt, existã ierarhie,
confruntare sau purã cooperare între
CJUE ºi tribunalele constituþionale?
Trimiterile preliminare ar trebui sã fie
vãzute ca instrument comun de
cooperare. Dacã Tribunalul Constituþional
Federal din Germania a utilizat acel
instrument doar o singurã datã pânã în
prezent *, aceasta se explicã prin aceea
cã el a considerat cã o trimitere
preliminarã trebuie realizatã doar în cazuri
excepþionale. Motivul este faptul cã
Tribunalul Constituþional Federal exercitã
controlul asupra împrejurãrii dacã
instanþele de drept comun ºi-au îndeplinit
sau nu obligaþia de a sesiza CJUE cu
trimiteri preliminare, potrivit art. 267
TFUE, ca echivalent funcþional al sesizãrii

Bertrand Mathieu
Bertrand Mathieu este un profesor
francez de drept constituþional. A predat
la Institut détudes politiques din Lyon,
apoi la Faculté de droit et de science
politique de luniversité de Bourgogne
(1992-1998). Din 1998 este profesor la
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne,
unde conduce, alãturi de profesorul
Michel Verpeaux, Centrul de studii de
drept constituþional. Este director al
revistelor Cahiers constitutionnels de
lUniversité Paris I ºi Constitutions,
publicate la Dalloz, preºedinte al
Association française de Droit
constitutionnel ºi membru al Consiliului
Superior al Magistraturii (2011- 2015). A
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Tribunalului Constituþional de cãtre acele
instanþe. În temeiul dreptului german,
obligaþia instanþelor ale cãror decizii nu
mai pot fi atacate de a efectua trimiteri
preliminare la CJUE (art. 267 paragraful
al treilea TFUE) revenea deja celei mai
înalte instanþe de drept comun în cauzã.
Împrejurarea de a nu efectua o trimitere
preliminarã, în mod nemotivat, este
consideratã încãlcare a dreptului la
accesul la o instanþã constituitã prin lege,
ºi anume a dreptului pãrþii de a-ºi vedea
cauza soluþionatã de organul judiciar
competent (art.100 alin. (1) GG). În cazul
în care a fost sesizat cu o plângere
constituþionalã, ºi dacã, în mod evident,
era necesarã efectuarea unei trimiteri la
CJUE, Tribunalul Constituþional Federal
nu va efectua el însuºi trimiterea
preliminarã, ci va anula decizia instanþei
care nu a efectuat trimiterea, pentru
motivul cã instanþa a încãlcat dreptul la o
instanþã constituitã prin lege, ºi va trimite
cauza spre rejudecare, urmând a fi
efectuatã ºi trimiterea preliminarã
necesarã. Aceasta reprezintã doar un
aspect de diviziune eficientã a muncii între
instanþele naþionale, iar nu un tratament
excepþional al trimiterilor preliminare.
publicat sute de
articole, studii
ºi volume, între
care amintim:
B. Mathieu, Le
droit à la vie,
Editions du
Conseil
de
lEurope, 2005,
B. Mathieu, M.
Verpeaux,
Droit constitutionnel,
Presses universitaires de France, 2004,
iar, mai recent, B. Mathieu (împreunã cu
Philippe Ardant), Droit constitutionnel et
institutions politiques, ed. a 26-a, LGDJ,
2014.

1. Care este forma cea mai
adecvatã de receptare a dreptului
Uniunii Europene în ordinea juridicã a
statelor membre? Monismul, dualismul sau pluralismul juridic?
Trebuie sã considerãm cã, în fapt, nu
mai funcþionãm într-un sistem juridic
unificat. Existã mai multe ordini juridice:
ordinea juridicã constituþionalã naþionalã,
ordinea juridicã a Uniunii Europene,
ordinea convenþionalã, în care trebuie sã
distingem sistemul Convenþiei europene
a drepturilor omului ºi dreptul internaþional
general. Ierarhia normelor poate fi diferitã
în fiecare sistem juridic, de asemenea în
ordinea juridicã naþionalã, Constituþia
primeazã, în ordinea juridicã a Uniunii
Europene, dreptul Uniunii primeazã
asupra ansamblului normelor naþionale.
Aceastã situaþie ar putea duce la blocaje,
dar sistemul este, în fapt, reglat de
judecãtori, care efectueazã de cele mai
multe ori interpretãri compatibile cu
diversele norme.
2. Credeþi cã supremaþia absolutã
ºi necondiþionatã a dreptului Uniunii
Europene a influenþat în mod decisiv
jurisprudenþa tribunalelor constituþionale ale statelor membre? Trebuie
sã existe condiþii pentru utilizarea
normelor de drept al Uniunii Europene
ºi a jurisprudenþei CJUE de tribunalele
constituþionale?
În iunie 2004 s-a petrecut o etapã
esenþialã în luarea în considerare a
dreptului comunitar de judecãtorul
constituþional. Într-o serie de patru decizii,
Consiliul a considerat cã, în principiu, nu
poate controla constituþionalitatea
dispoziþiilor legislative care reprezintã
transpunerea exactã ºi necesarã a unei
directive comunitare (Decizia 2004-496
DC). Deci, atunci când legiuitorul naþional
transpune în legislaþia naþionalã o

directivã, pur ºi simplu rãspunde la o
cerinþã a dreptului UE, care îi este impusã
în temeiul unei norme constituþionale. În
ipoteza în care substanþa legii este doar
eticheta dispoziþiei comunitare transpuse,
examinarea constituþionalitãþii legii
conduce neapãrat Consiliul Constituþional
la pronunþarea asupra constituþionalitãþii
directivei. Or, numai Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene are competenþa de a
examina regularitatea directivei. Normele
care reglementeazã raporturile dintre
Constituþie, directivele europene ºi legile
care le transpun sunt astfel enunþate de
Consiliu *: Întrucât, în temeiul primului
alineat al articolului 88-1 din Constituþie,
Republica participã la Comunitãþile
Europene ºi la Uniunea Europeanã
constituitã de cãtre statele care au ales
în mod liber, în virtutea tratatelor care
le-au instituit, sã exercite în comun unele
dintre competenþele lor; astfel, transpunerea în legislaþia naþionalã a unei
directive comunitare este rezultatul unei
cerinþe constituþionale; întrucât revine,
prin urmare, Consiliului Constituþional,
sesizat în condiþiile prevãzute de articolul
61 din Constituþie, cu privire la o lege
destinatã sã transpunã în legislaþia
naþionalã o directivã comunitarã,
asigurarea respectãrii acestei cerinþe;
întrucât, cu toate acestea, controlul sãu
este supus unei duble limitãri; având în
vedere, în primul rând, cã transpunerea
unei directive nu poate sã contravinã unei
norme sau principiu inerent identitãþii
constituþionale a Franþei, cu excepþia
cazului în care legiuitorul constituant a
fost de acord; considerând, pe de altã
parte, cã, înainte de promulgarea legii, în
termenul prevãzut de articolul 61 din
Constituþie, Consiliul Constituþional nu
poate sesiza Curtea de Justiþie a
Comunitãþilor Europene cu o trimitere
preliminarã prevãzutã de articolul 234 din

* i.e. Consiliul Constituþional din Franþa (n.tr.).
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Tratatul instituind Comunitatea
Europeanã; prin urmare, se poate declara
drept neconformã cu articolul 88-1 din
Constituþie doar o dispoziþie legislativã
aflatã manifest în contradicþie cu directiva
pe care trebuia sã o transpunã; în orice
caz, este de competenþa instanþelor
judecãtoreºti naþionale, dacã acestea
considerã necesar, sã sesizeze Curtea
de Justiþie a Comunitãþilor Europene cu
o trimitere preliminarã.
Astfel, supremaþia Constituþiei este
afirmatã dublu. Pe de o parte, în ceea ce
priveºte prevalenþa dreptului comunitar
asupra dreptului naþional (art. 88-1 din
Constituþie), iar pe de altã parte, prin faptul
cã existenþa unor dispoziþii constituþionale
inerente identitãþii constituþionale a
Franþei poate duce la respingerea acestei
supremaþii. Dar altfel, Consiliul a întãrit
exigenþa respectãrii dreptului comunitar,
întemeindu-se pe faptul cã aceastã
cerinþã este, de asemenea, una
constituþionalã.
Principiul potrivit cãruia Consiliul nu
supune controlului constituþionalitãþii
legile de transpunere a directivelor
reflectã recunoaºterea dezvoltãrii
principiilor comune ordinilor juridice
europene ºi naþionale ºi încrederea
arãtatã judecãtorilor de la Luxemburg
pentru a asigura, cu intervenþia instanþelor
naþionale18, protecþia în domeniul de
aplicare a dreptului comunitar.
În Decizia 2000-440 DC, Consiliul a
considerat cã punerea în aplicare a
dreptului comunitar a reprezentat pentru
legiuitor un obiectiv de interes general,
care contribuie la justificarea unei
derogãri de la principiul constituþional al
egalitãþii.
În Decizia 2001-455 DC, Consiliul
Constituþional a pus în discuþie normele
18
A se vedea, în acest sens, A. Levade, Le
Conseil constitutionnel aux prises avec le droit
communautaire dérivé, RDP 2004, p. 889 ºi urm.
19
Decizia Solange II, BverfGe 37-271.

Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 1/2016

constituþionale privind inversarea sarcinii
probei în cauzele civile. În aceastã
decizie, ºi aºa cum se aratã în
comentariul publicat de cãtre secretarul
general al instituþiei, Consiliul
Constituþional þine seama pe deplin de
dreptul comunitar în interpretarea
normelor constituþionale naþionale ºi se
încearcã, pur ºi simplu, prevenirea unei
viitoare contradicþii evitând crearea unui
conflict imediat.
3. Declararea unor acte de drept
primar al Uniunii Europene ca fiind
contrarii constituþiilor naþionale
afecteazã supremaþia dreptului Uniunii
Europene sau poate fi permisã uneori,
spre exemplu, prin prisma respectãrii
drepturilor fundamentale ale omului?
Ar trebui reconsideratã, într-un
asemenea context, doctrina rãspunderii statului pentru încãlcarea
dreptului Uniunii Europene?
În cazul în care conformitatea legii ºi,
prin urmare, a directivei transpuse este
analizatã în legãturã cu un principiu
specific ordinii juridice naþionale, Curtea
de la Luxemburg nu poate asigura
protecþia acestui principiu, iar cerinþa
constituþionalã referitoare la protecþie
poate fi îndeplinitã doar dacã Consiliul
Constituþional este în mãsurã sã-ºi
recapete competenþa.
Domeniul sãu de aplicare este mai larg
decât cel care rezultã din jurisprudenþa
Tribunalului Constituþional Federal din
Germania19, în timp ce logica profundã a
raþionamentului este aceeaºi. Într-adevãr,
judecãtorul constituþional german se
întemeiazã pe nivelul de protecþie a
drepturilor fundamentale, în timp ce
judecãtorul francez se referã la natura
normei sau a principiului protejat20. Logica
20 A se vedea, în acest sens, J. Roux, Le Conseil
constitutionnel, le droit communautaire dérivé et la
Constitution, în RDP 2004, p. 913 ºi urm.

judecãtorului constituþional italian, care îºi
pãstreazã competenþa în cazul în care
dreptul comunitar nu respectã principiile
fundamentale ale dreptului constituþional
sau drepturile inalienabile ale persoanei21
este totuºi foarte apropiatã de aceea a
judecãtorului francez.
4. Existã un numãr în creºtere de
tribunale constituþionale care au
adresat întrebãri preliminare CJUE.
Putem vorbi despre extrema ratio sau
despre un instrument obiºnuit de
cooperare? În fapt, existã ierarhie,
confruntare sau purã cooperare între
CJUE ºi tribunalele constituþionale?
Decizia 2013-314 QPC este prima prin
care Consiliul efectueazã o trimitere
preliminarã la Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene. Chestiunea prioritarã de
constituþionalitate viza o prevedere din
Codul de procedurã penalã (art. 695-46),
aplicatã în baza unei decizii-cadru
europene de instituire a mandatului
european de arestare. Aceastã dispoziþie
a fost contestatã deoarece excludea orice
cale de atac împotriva deciziei camerei
de instrucþie ce încuviinþa, dupã predarea
persoanei unui stat membru al Uniunii
Europene, în cadrul unui mandat european de arestare, extinderea efectelor
acestui mandat ºi pentru alte infracþiuni.
Consiliul considerã, implicit, cã aceastã
dispoziþie este de naturã sã punã o
problemã de constituþionalitate din
perspectiva art. 16 din Declaraþia
drepturilor omului ºi ale cetãþeanului din
1789.
Dar, pe de altã parte, Consiliul se
întemeiazã pe art. 88-2 din Constituþie,
care prevede cã legea stabileºte regulile
pentru mandatul european de arestare în
conformitate cu actele adoptate de
instituþiile Uniunii Europene pentru a
considera cã legiuitorul constituant a

realizat eliminarea obstacolelor constituþionale care ar putea împiedica adoptarea
unor legi necesare pentru punerea în
aplicare a mandatului european de
arestare. Aceasta implicã faptul cã
instanþa constituþionalã nu poate controla
conformitatea cu Constituþia a legilor care
derivã din exercitarea de cãtre legiuitor a
marjei de apreciere care i-a fost lãsatã
de prevederile tratatului european.
Consiliul aratã cã, în conformitate cu
decizia-cadru europeanã, se pune
întrebarea dacã statul are obligaþia de a
prevedea cã judecãtorul decide fãrã drept
la o cale de atac în cazul în care situaþia
datã necesitã interpretarea decizieicadru. A invocat art. 267 TFUE pentru a
considera CJUE competentã exclusiv
pentru de a se pronunþa, pe calea trimiterii
preliminare, asupra acestei interpretãri.
Prin urmare, a trimis întrebarea la CJUE
ºi a decis sã suspende judecarea
chestiunii prioritare de constituþionalitate.
Consiliul Constituþional se confruntã însã
apoi cu o altã cerinþã, constituþionalã de
aceastã datã, de a statua într-un termen
de trei luni (vom observa cã aceastã
decizie este pronunþatã la 4 aprilie,
chestiunea prioritarã a fost trimisã la data
de 27 februarie, iar termenul limitã expira
pe 27 mai). Consiliul a decis sã solicite
CJUE sã se pronunþe de urgenþã, nu
numai în temeiul acestei cerinþe constituþionale, ci invocând, de asemenea,
dispoziþii europene specifice în ceea ce
priveºte spaþiul de libertate, securitate ºi
justiþie, precum ºi privarea de libertate al
cãrei obiect era reclamantul.
Consiliul Constituþional deschide
porþile unei sesizãri a CJUE prin
intermediul trimiterii preliminare, ceea ce
nu era tocmai aºteptat. Cu siguranþã,
aceastã sesizare se limiteazã la ipoteza
controlului de constituþionalitate care
implicã interpretarea normelor europene.

21 Hotãrârea nr. 183/73 din 27 decembrie 1973.
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Mai rãmâne doar ca aceastã procedurã
sã poatã fi extinsã la alte ipoteze, inclusiv
în ceea ce priveºte dreptul de a alege ºi
de a fi ales ale cetãþenilor Uniunii (art.
88-3 din Constituþie) ºi în special a
examinãrii legilor de transpunere a
directivelor în legãturã cu procedura de
la art. 61 din Constituþie. Din acest punct
de vedere, este deosebit de slab
argumentul amintit în comentariul
autorizat publicat pe site-ul Consiliului
Constituþional, potrivit cãruia trebuia sã
se pronunþe în acest caz în termen de o
lunã, iar acesta nu putea efectua o
trimitere preliminarã (Decizia 2006-543
DC).
În plus, Consiliul nu se referã la
rezerva referitoare la existenþa unor
principii inerente identitãþii constituþionale,
aºa cum este cazul în cadrul art. 88-1 din
Constituþie.
În acest caz, raþionamentul este
urmãtorul: Constituþia obligã Consiliul
Constituþional sã verifice marja de
apreciere a legiuitorului în conformitate
cu dreptul european, iar dreptul european
impune judecãtorului naþional sã trimitã
la CJUE întrebarea referitoare la
interpretarea dreptului Uniunii Europene.

Rostane Mehdi
Rostane Mehdi este profesor de drept
public la Aix-Marseille Université ºi la
Colegiul Europei din Bruges. În mod
regulat, este profesor invitat la numeroase
univesitãþi din Franþa ºi din strãinãtate
(Hartford, Moscova, Sankt Petersburg,
Tunis, Alger, Luxemburg, Roma).
Conduce Centre détudes et de recherches internationales et communautaires
(din cadrul lUMR CNRS 6201).
Principalele publicaþii: R. Mehdi,
Institutions européennes, Hachette
supérieur, colecþia HU Droit, 2007, 320
p.; LUnion européenne et le fait religieux:
éléments constitutionnels et priorités
politiques, Civilisations et droit public,
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Pe acest dublu temei se grefeazã iniþiativa
judecãtorului constituþional. Ar trebui
remarcat de asemenea cã, Consiliul
Constituþional este cel care face sã aibã
prioritate exigenþa europeanã asupra unei
condiþii constituþionale de procedurã,
aceea potrivit cãreia trebuie sã acþioneze
în termen de trei luni. Aceastã cerinþã
constituþionalã este invocatã doar ca unul
dintre argumentele în sprijinul trimiterii la
CJUE, pentru a decide de urgenþã, dar
Curtea de la Luxemburg stabileºte
termenele.
Aceastã decizie marcheazã o schimbare semnificativã în sensul articulãrii
standardelor constituþionale ºi europene,
din ce în ce mai puþin reglementate de
principiul ierarhic (a se vedea B. Bonnet,
Repenser les rapports entre les ordres
juridiques, Lextenso 2013, B. Mathieu,
Constitution, tout bouge et rien ne change,
Lextenso 2013). O altã problemã este
greutatea dreptului comparat în raport cu
modul în care este evidenþiat în
comentariul la decizia publicatã pe site-ul
Consiliului. Observãm cã numeroase
instanþe constituþionale s-au adresat
CJUE prin intermediul trimiterii
preliminare.
Bibliothèque de
droit public européen, Esperia Publications, Londra,
2005, p. 559587; Variations sur le
principe de
sécurité juridique, în Le droit communautaire en
principe(s), Liber amicorum, Jean Raux,
Apogée, Rennes, 2006, p. 177-199;
Lordre juridique communautaire 
Primauté, Jurisclasseurs Europe,
éditions du Juris-Classeur, aprilie 2006;
Nécessité et droit communautaire, în
Létat de nécessité en droit international,

Colloque de la SFDI, Pedone, 2007, p.
109-124; La preuve devant les
juridictions communautaires, în H. Ruiz
Fabri ºi J.-M. Sorel, La preuve devant
les juridictions internationales, Pedone,
2007, p. 165-181; Leffet direct du droit
communautaire, Jurisclasseurs Europe,
éditions du Juris-Classeur, 2008.
1. Care este forma cea mai adecvatã
de receptare a dreptului Uniunii
Europene în ordinea juridicã a statelor
membre? Monismul, dualismul sau
pluralismul juridic?
Curtea de Justiþie a respins, dupã cum
ºtim, dualismul inerent concepþiei
internaþionaliste de a consacra unitatea
ca fundament al supremaþiei dreptului
comunitar sau al Uniunii, concepþie
strãinã distincþiei unei supremaþii
internaþionale ºi unei supremaþii
interne. Primit foarte general de doctrinã,
ca pe o axiomã, fundamentul specific
atribuit supremaþiei dreptului Uniunii
Europene rãmâne contestat de unii, în
ultimii ani.
Relaþiile dintre ordinea juridicã a
Uniunii Europene ºi sistemele juridice
interne sunt adesea tumultuoase.
Într-adevãr, în pofida aspiraþiilor contrare
ale Curþii, principiul supremaþiei rãmâne,
într-o anumitã mãsurã, cel puþin,
discutabil în statele membre.
Deºi nu trebuie sã exagerãm consecinþele practice, o profundã neînþelegere opune încã uneori judecãtorii
naþionali ºi cei europeni în ceea ce
priveºte temeiul supremaþiei dreptului
comunitar. Filtrul constituþional subzistã
complet, la fel specificitatea dreptului
comunitar în raport cu dreptul internaþional, în acest fel, relevantã în mod
excepþional. În jurisprudenþã, supremaþia
acordatã dreptului Uniunii se întemeiazã
acum pe dreptul constituþional, uneori mai
* Cu începere din 1 iulie 2013, Croaþia a devenit
al douãzeci ºi optulea stat membru al Uniunii

rar, din cauza naturii sale, uneori
combinând aceste douã temeiuri (cum
este cazul la Curtea de Casaþie francezã).
Alegerea uneia sau alteia dintre aceste
soluþii se face în funcþie de mai mulþi
factori, începând cu reperele constituþionale ale fiecãrui stat. Nu putem pretinde
desigur sã se efectueze un studiu
sistematic de drept comparat, ceea ce ar
fi o provocare într-o Uniune, acum, cu
douãzeci ºi ºapte de membri *. De
asemenea, ne vom mulþumi sã restabilim
esenþa soluþiilor naþionale.
În acest sens, arãtãm, puþin heterodox,
cã pentru a impune pe deplin efectele sale
în ordinea internã, dreptul Uniunii de
astãzi trebuie sã facã obiectul unui fel de
recunoaºteri interne (practic un fel de
acquis). Pãrãsind câmpul certitudinilor
doctrinare, este clar cã dreptul UE,
precum restul dreptului internaþional,
continuã sã fie privit ca un drept secundar.
Ar fi nerealist sã ne aºteptãm ca statele,
singurele entitãþi care rezultã dintr-un
proces de autocreare (cf. M. Virally, Sur
un pont aux ânes: les rapports entre droit
international et droits internes, în
Mélanges H. Rolin, Pedone, 1964, p.
494), sã recunoascã unei organizaþii
internaþionale ºi dreptului pe care ea îl
genereazã o omnipotenþã fondatoare. La
acest punct, situaþia poate fi doar
imperfectã, dat fiind caracterul incomplet
al ordinii juridice a Uniunii Europene în
sine. Multã vreme, rolul statelor membre
în punerea în aplicare a dreptului ºi
politicilor comunitare a fost subestimat.
Acestea pãreau reduse la o atitudine pur
pasivã, aceea de a lãsa sã se întâmple
acþiunea dreptului supranaþional. Realitatea aratã cã nu este aºa. Într-adevãr,
iar acest lucru nu este cel mai puþin
important dintre paradoxurile sale, dreptul
Uniunii trebuie sã se întemeieze pe
structurile naþionale existente, structuri
Europene (n.tr.).
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juridice, de care depinde în mod crucial.
Desigur, statele membre sunt implicate
în transpunerea directivelor, dar aceastã
activitate este doar aspectul cel mai vizibil
al cooperãrii indispensabile pentru
aplicarea corespunzãtoare a dreptului
comunitar, în ansamblul sãu. Prin urmare,
este clar cã, în configuraþia actualã,
Comunitatea nu se poate lipsi de aceastã
colaborare a statelor care, probabil, le
confirmã în refuzul lor de a accepta o
regulã de origine pur comunitarã.
Acesta este un fapt care înclinã sã ia
în considerare în special dispoziþiile
constituþionale de inserare a dreptului
Uniunii în ordinile juridice interne (C.
Grewe ºi H. Ruiz Fabri, La situation
respective du droit international et du droit
communautaire dans le droit constitutionnel des États, în Droit international
et droit communautaire, perspectives
actuelles, Pedone, Paris, 2000). Asistãm
la o europenizare veritabilã a textelor
constituþionale (V. Constantinesco, Des
racines et des ailes, essai sur les rapports
entre droit communautaire et droit
constitutionnel, Au carrefour des droits,
Mélanges en lhonneur de L. Dubouis,
Dalloz, Paris, 2002, în special p. 314 ºi
urm.). Numai în ultimii douãzeci ºi cinci
de ani, constituþiile naþionale care nu
aveau astfel de texte, au fost îmbogãþite
cu prevederi de naturã a preciza condiþiile
de apartenenþã a statelor la Uniunea
Europeanã ºi modalitãþile de punere în
aplicare a principiilor ºi drepturilor stabilite
de instituþiile comunitare. În acest sens,
tratatele ºi dreptul secundar au primit, ab
origine, un sigiliu constituþional capabil
a le conferi o imunitate constituþionalã
veritabilã (V. Constantinesco, op. cit., p.
311).
Din aceastã perspectivã, se observã
cã unele state s-au concentrat pe
alegerea unei autoritãþi constituþionale
largi (fãrã a fi nelimitatã) pentru a eluda
dezavantajele asociate necesitãþii de a
adapta permanent prevederile constituþionale în fiecare etapã nouã a construcþiei
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comunitare (care este cazul, aºa cum
vom vedea, spre exemplu, al Republicii
Federale Germania). Alte state, cum ar fi
Franþa, au preferat un sistem de abilitare
punctualã sau selectivã (O. Dord, Ni
absolue, ni relative, la primauté du droit
communautaire procède de la Constitution, în H. Gaudin (ed.), Droit constitutionnel, droit communautaire, vers un
respect réciproque?, Economica, Paris,
2001, p. 129 ºi urm.). Aceastã opþiune
necesitã o adaptare a Legii fundamentale
cu ocazia fiecãrei revizuiri a tratatului,
pentru a asigura caracterul adecvat al
primului cu angajamentele asumate în
cadrul celui de-al doilea. Aceste clauze
sunt considerate a asigura un control
democratic înaintea procesului de integrare, intervenþia ulterioarã a judecãtorului garantând realizarea în aval. În
orice caz, acestea oferã supremaþiei
dreptului comunitar o bazã constituþionalã, respingând planul secundar al
naturii originale a acestuia. Cu toate
acestea, nimic nu mai este destul de
simplu.
Monismul permite, în principiu, judecãtorului intern sã se întemeieze numai
pe constituþie. Dualismul conduce,
împotriva tuturor aºteptãrilor, la
combinarea temeiurilor constituþionale ºi
comunitare, pentru a proteja caracteristicile dreptului ce izvorãºte din tratate.
Astfel, în mod paradoxal, în Germania ºi
Italia, concepþia dualistã tradiþionalã a
raporturilor dintre dreptul internaþional ºi
dreptul intern a determinat instanþele sã
recurgã la teza specificitãþii dreptului
comunitar pentru a-i asigura superioritatea faþã de legislaþia naþionalã. Doar
raþiunile specifice naturii sale au permis
conferirea unui statut privilegiat dreptului
comunitar, fãcându-l sã scape de
consecinþele dualismului.
Cu toate acestea, refuzul de a se
întemeia supremaþia dreptului Uniunii
Europene exclusiv pe natura sa sui
generis reflectã voinþa unanimã a statelor
membre, dincolo de particularitãþile

sistemelor lor, pentru a menþine constituþia ca fiind singurul creuzet (ºi, prin
urmare, principala limitã) a acestei
supremaþii.
2. Într-o logicã de sisteme, coexistenþa dintre ordinea juridicã internã ºi
ordinea juridicã externã este sau nu
este una concurentã? Cum se pot
respecta supremaþiile, atât a Constituþiei în dreptul intern, cât ºi cea
specificã ordinii juridice a Uniunii
Europene?
Voi rãspunde la aceastã întrebare în
doi timpi. Mai întâi arãtând cã judecãtorii
au, în general, ideea unui conflict care
rezultã din alegaþii contradictorii. Apoi,
pentru a sublinia cã raporturile dintre
ordinile juridice se conjugã într-un mod
mai degrabã empatic decât concurenþial.
a) Fãrã îndoialã, se menþioneazã în
toate ordinile juridice naþionale o dorinþã
de a crea un sanctuar pentru norma
constituþionalã. Acesta este sistemul în
care constituantul (lato sensu) va veghea
sã nu existe niciun indiciu (cel puþin în
ordinea juridicã internã) cã norma
fundamentalã este constituþia. Aceasta ne
permite sã revenim un moment la
condiþiile în care mecanismul chestiunii
prioritare de constituþionalitate a fost iniþial
perceput în Franþa. Nerãbdãtor pentru a
asigura chestiunii de constituþionalitate un
avantaj concurenþial printr-un control de
convenþionalitate perfect aclimatizat de
justiþiabili ºi judecãtori, legiuitorul organic
a decis sã impunã principiul prioritãþii
controlului de constituþionalitate. Nimic nu
putea fi stabilit de la început, în mãsura
în care aceastã întrebare a venit de la cei
care au generat cele mai multe discuþii în
timpul procesului de elaborare a legii
organice. Iniþial, cel puþin, soluþia de a
* Este vorba despre Jean-Marc Sauvé; a se
vedea audierea publicã din 23 iunie 2009 la Comisia
pentru legi constituþionale, legislaþie ºi administrarea
generalã a Republicii [Commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de

permite alegerea de cãtre justiþiabil pentru
a se exprima în favoarea uneia sau altei
forme de control se pare cã avea sprijinul
unei mari pãrþi a doctrinei. Prin înscrierea
mecanismului într-un registru de tip
preliminar s-a urmãrit creºterea încrederii
justiþiabililor în justiþie. S-ar putea imagina
cã, fãrã a ceda unei abordãri utilitariste,
în circumstanþele date, s-ar fi favorizat
controlul constituþional ori de câte ori
norma internaþionalã nu ar fi permis
înlãturarea aplicãrii unei legi. De
asemenea, am putea presupune cã,
atunci când conþinutul normelor de
referinþã s-ar fi confundat, ar fi fost mult
mai interesant pentru justiþiabili sã se
bazeze pe un Consiliu Constituþional apt
sã abroge erga omnes dispoziþia în cauzã.
Prin evoluþii succesive, ideea unei
chestiuni prioritare de constituþionalitate
a ajuns în punctul de a fi inclusã în
proiectul de lege organicã. Afirmarea
prioritãþii chestiunii prioritare de constituþionalitate, cu toate acestea, s-a temperat
la cererea guvernului, printr-o rezervã
extrasã din condiþiile articolului 88-1 din
Constituþie. Aceastã precauþie rãspundea intenþiei guvernului de a distinge clar
controlul de convenþionalitate de controlul
de constituþionalitate. În fapt, pãrea
necesar, în ochii celor avizaþi, sã nu
ascundã raporturile (în cele din urmã)
stabilizate între dreptul Uniunii Europene
ºi dreptul constituþional, prin stabilirea
unei prioritãþi, fãrã excepþie, care ar fi
plasat, în consecinþã, mecanismul
chestiunii prioritare de constituþionalitate
într-o situaþie instabilã în raport cu
cerinþele ordinii juridice a Uniunii
Europene. De asemenea, vicepreºedintele Consiliului de Stat a solicitat sã
existe o prioritate a întrebãrilor conform
dreptului comunitar cu privire la alte
chestiuni de constituþionalitate*, în timp
ladministration générale de la République] din
Adunarea Naþionalã a Franþei, la adresa: http://
www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cloi/08-09/
c0809058.asp (n.tr.).
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ce preºedintele Curþii de Casaþie ºi
prim-procurorul Parchetului de pe lângã
Curtea de Casaþie garanteazã judecãtorului libertatea de a decide în primul
rând modalitatea cea mai aptã de a
asigura justiþiabililor o protecþie eficientã
ºi diligentã a drepturilor fundamentale ale
omului. Nelãsându-se convins, Parlamentul a decis sã nu reþinã aceastã
rezervã.
O poziþie prudentã, care se explicã în
principal prin trei preocupãri. Fãrã îndoialã, Parlamentul a încercat sã sanctuarizeze norma constituþionalã, asigurându-se cã nu existã niciun indiciu (cel
puþin în ordinea juridicã internã) în sensul
lipsirii Constituþiei de caracter de normã
fundamentalã. În plus, el a fost probabil
sensibil la faptul cã exigenþele articolului
88-1 prezentau contururi prea nesigure
pentru a le putea considera un punct de
sprijin de necontestat pentru o excepþie
de la regula prioritãþii. Într-adevãr, pânã
în prezent, art. 88-1 a fost interpretat de
Consiliul Constituþional în sensul cã dã
naºtere unei obligaþii de transpunere a
directivelor, subsidiarã doar necesitãþii de
a respecta o normã sau principiu inerent
identitãþii constituþionale din Franþa. Sau,
putem presupune cã excepþia prevãzutã
de legiuitorul organic ar fi dorit sã se aplice
doar în acest caz singular. Parlamentul
s-a temut totuºi ca, printr-un efect de
domino, judecãtorul ordinar sã nu iasã
treptat din cadrul stabilit de Consiliul
Constituþional ºi sã nu rãstoarne regula
prioritãþii ori de câte ori un mijloc procedural s-ar întemeia simultan pe o
încãlcare a Constituþiei ºi pe încãlcarea
dreptului UE. În cele din urmã, dupã cum
a subliniat P. Bon22, Parlamentul era
îngrijorat de faptul cã includerea în tratat
a Cartei drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene va determina, în cele

din urmã, o dilatare disproporþionatã a
excepþiei extrasã din cerinþele articolului
88-1 ºi demonetizarea ulterioarã a
chestiunii prioritare de constituþionalitate
în sine. Noi înþelegem cã, în aceste
condiþii, propunerile urmau sã precizeze
în mod expres cã interzicerea tuturor
normelor naþionale, indiferent de rangul
lor, care împiedicau facultatea instanþelor
naþionale de a proceda conform art. 267
TFUE nu avea nicio ºansã de reuºitã23.
Întrebat cu privire la constituþionalitatea legii organice, Consiliul Constituþional a dat sentimentul de confirmare a
alegerilor fãcute de Parlament, pentru
fiecare dintre punctele de mai sus. În
primul rând, a subliniat cã intenþia legiuitorului organic a fost aceea de a garanta
respectarea Constituþiei ºi de a aminti
locul sãu de vârf în cadrul ordinii juridice
interne. În al doilea rând, a indicat cã
prin impunerea unui control prioritar de
constituþionalitate înainte de examinarea
motivelor lipsei de conformitate a unei
norme legislative cu angajamentele
internaþionale ale Franþei, legiuitorul
organic a urmãrit sã asigure respectarea
Constituþiei ºi sã reaminteascã locul sãu
în vârful ordinii juridice interne; cã aceastã
prioritate are ca efect unic impunerea, în
orice caz, a examinãrii observaþiilor
ridicate în faþa instanþei; aceasta nu
restrânge competenþa acesteia din urmã,
dupã aplicarea dispoziþiilor referitoare la
chestiunea prioritarã de constituþionalitate, de asigurare a respectãrii superioritãþii în faþa legilor, tratatelor ºi acordurilor
aprobate ºi ratificate prin lege ºi a
normelor Uniunii Europene. [ ].
De asemenea, putem considera cã
legea organicã nu organizeazã succesiunea posibilelor controale pe un model
ierarhic, ci, mai degrabã, într-o logicã de
succesiune temporalã. Cu alte cuvinte,

22
P. Bon, La question prioritaire de
constitutionnalité après la loi organique du 10
décembre 2009, Rev. fr. dr. Ad., 2009, p. 1121.

23 D. Simon ºi A. Rigaux, Drôle de drame: la
Cour de cassation et la question prioritaire de
constitutionnalité, Europe, n° 5, mai 2010.
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controlul de constituþionalitate nu înlocuieºte controlul de convenþionalitate24.
De aici, se poate deduce, din considerentele 14 ºi 20, cã Decizia nr.
2009-595 incitã mai degrabã sã gândim
cã acele douã controale nu pot fi exercitate simultan. Atunci când adreseazã
o chestiune de constituþionalitate, judecãtorul ar trebui sã suspende procedura
în curs, aºteptând sã se pronunþe Consiliul Constituþional, cu excepþia derogãrilor motivate prin urgenþã sau
protejarea libertãþii individuale.
b) Concordanþele materiale între
ordinile juridice constituie, de asemenea,
un factor puternic de pacificare a
raporturilor între dreptul Uniunii Europene
ºi dreptul statelor membre.
Aceastã evoluþie se datoreazã eforturilor Curþii de la Luxemburg de a
detensiona raporturile dintre dreptul
Uniunii ºi cel naþional. Fãrã îndoialã, se
cunosc avertismentele care au fost trimise
de Tribunalul Federal Constituþional din
Germania (M.-C. Ponthoreau, Droit(s)
constitutionnel(s) comparé(s), Economica, Paris, 2010, p. 340). Ca atare,
CJCE a urmãrit acordarea doritei
respectãri a identitãþii naþionale a statelor
membre, a cãror identitate constituþionalã
este esenþialã.
Aceastã preocupare reiese evident
mai ales din hotãrârea pronunþatã în
cauza Schmidberger (CJCE, 12 iunie
2003, C-112/00, Schmidberger ºi
Republik Östereich). Curtea a recunoscut
judecãtorului naþional competenþa de a
verifica dacã, în acest caz, mãsurile
contrare liberei circulaþii a mãrfurilor, dar
justificate de necesitatea de a proteja
exercitarea unui drept fundamental, erau
proporþionale cu scopul legitim urmãrit.
Marja de apreciere acordatã instanþelor
interne (ordinare sau constituþionale) este
de naturã sã promoveze o convergenþã a

percepþiilor naþionale ºi europene în
materia drepturilor fundamentale.
În cauza Omega (CJCE, 14 octombrie
2004, C-36/02), Curtea a fost din nou
sesizatã cu o chestiune legatã de compatibilitatea unei libertãþi fundamentale cu o
dispoziþie constituþionalã în privinþa
drepturilor fundamentale. Menþionând cã,
potrivit instanþei de trimitere, interzicerea
exploatãrii comerciale a jocurilor de
divertisment implicã simularea unor acte
de violenþã împotriva persoanelor, în
special reprezentarea actului de ucidere
a fiinþelor umane, corespunde nivelului de
protecþie a demnitãþii umane, pe care
Constituþia naþionalã urmãreºte sã o
asigure pe teritoriul Republicii Federale
Germania, Curtea a considerat, în cele
din urmã, cã mãsurile nu erau contrare
cerinþelor dreptului comunitar.
Mai recent, Curtea a fost întrebatã de
Verwaltungsgerichtshof (Curtea Administrativã Supremã din Austria) cu privire la
compatibilitatea unei reglementãri care
permitea autoritãþilor austriece sã refuze
recunoaºterea în întregime a numelui unui
resortisant austriac, aºa cum a fost stabilit
în statul de reºedinþã al acestuia, cu
principiul liberei circulaþii ºi a libertãþii de
ºedere a cetãþenilor Uniunii. În speþã,
statul de cetãþenie arãta cã, incluzând un
titlu de nobleþe, acest nume nu putea fi
recunoscut de dreptul constituþional
austriac. Curtea de Justiþie a considerat
cã trebuie sã se admitã cã, în contextul
istoriei constituþionale a Austriei, Legea
privind abolirea clasei nobiliare, ca
element al identitãþii naþionale, poate fi
luatã în considerare la evaluarea
comparativã a intereselor legitime cu
dreptul de liberã circulaþie a persoanelor
recunoscut de dreptul Uniunii. (CJUE, 22
decembrie 2010, C-208/09, Ilonka
Sayn-Wittgenstein/ Landeshauptmann
von Wien).

24
B. Genevois, Le contrôle a priori de
constitutionnalité au service du contrôle a posteriori,

à propos de la décision n° 2009-595 DC du 3
décembre 2009, Rev. Fr. dr. Ad., 2010, p. 5.
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Fãrã îndoialã, cauza Melki ilustreazã
mai acut dorinþa împãrtãºitã de Curte ºi
instanþele naþionale de a evita pe cât
posibil ca invocarea argumentelor
specifice de ordin constituþional sã nu se
soldeze în mod sistematic cu o crizã
(CJUE, 22 iunie 2010, cauzele conexate
C-188/10 ºi C-189/10, Melki ºi Abdeli).
Cauza a luat naºtere într-un context
constituþional profund reînnoit.
Într-adevãr, atunci când drepturile ºi
libertãþile protejate constituþional sunt
ameninþate, Legea constituþionalã din 23
iulie 2008 permite Consiliului Constituþional sã controleze a posteriori
conformitatea acestor legi cu Constituþia.
Modalitãþile de aplicare a acestui sistem
au fost definite prin legea organicã promulgatã la 10 decembrie 2009 (declaratã
ea însãºi conformã cu Constituþia de
Consiliul Constituþional, la 3 decembrie
2009, decembrie 2009  Decizia nr.
2009-595 DC, JORF 11 decembrie 2009,
p. 21381). Întrucât instituia o chestiune
prioritarã de constituþionalitate (QPC),
legea organicã a fost identificatã foarte
repede a conþine seminþele unei posibile
neconcordanþe cu dreptul Uniunii
Europene (B. Genevois, Le contrôle a
priori de constitutionnalité au service du
contrôle a posteriori, à propos de la
décision n° 2009-595 DC du 3 décembre
2009, în RFDA 2010, p. 1). Întrucât acorda
prioritate intervenþiei Consiliului Constituþional, legea organicã a creat un risc de
coliziune frontalã cu cerinþele principiului
aplicãrii imediate a dreptului Uniunii
Europene. Perioada de rodaj (ibidem)
nu a fost una foarte lungã. Sesizatã cu
prima ocazie, Curtea de Casaþie a ales
sã se trimitã aceastã chestiune delicatã
arbitrajului ... CJUE. Procedând astfel, ea
a creat o stare de emoþie pentru o mare
parte a comunitãþii juridice franceze, care
solicita clarificãri de la un Consiliu
Constituþional deosebit de reactiv ºi de la
Consiliul de Stat.
Fãrã a relua detaliile unui caz foarte
comentat, vom aminti doar principalele
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etape care au urmat sesizãrii instanþei de
la Luxemburg de cãtre Curtea de Casaþie.
Cu ocazia unei plângeri împotriva legii
privind deschiderea cãtre concurenþã ºi
reglementarea sectorului jocurilor de
noroc ºi a jocurilor de noroc online,
Consiliul Constituþional a reprimat rapid
controversa (Cons. const., 12 mai 2010,
dec. n° 2010-605 DC, JORF 13 mai 2010,
p. 8897). Acesta a încercat sã clarifice
mai întâi modalitãþile de articulare între
conformitatea legilor cu Constituþia,
atribuþie ce îi revine, ºi controlul
compatibilitãþii lor cu angajamentele
internaþionale ºi europene ale Franþei de
cãtre instanþele de judecatã ordinare.
Procedând într-o logicã diferitã, aceste
douã controale nu pot fi confundate ºi
plângerea legatã de lipsa de compatibilitate a legislaþiei interne cu angajamentele internaþionale nu poate fi consideratã ca o plângere de neconstituþionalitate (considerentul 11). De asemenea,
este logic ca un control al compatibilitãþii
dreptului UE cu legea statului sã fie
exclus. Continuând argumentul sãu,
Consiliul Constituþional a considerat cã
autoritatea deciziilor sale în conformitate
cu art. 62 [din Constituþie] nu limiteazã
competenþa instanþelor administrative ºi
judiciare de a face sã aibã prioritate
aceste angajamente în faþa unei prevederi
legislative care le-ar încãlca, chiar când
acesta din urmã a fost declaratã
constituþionalã. Acesta risipeºte, de
asemenea, confuzia cã Curtea de Casaþie
a fost capabilã sã creeze, stabilind cã art.
23-3 din legea organicã nu priveazã
puterea judecãtorului de a suspenda
imediat orice posibil efect al legii incompatibile cu dreptul Uniunii Europene,
asigurând menþinerea drepturilor persoanelor care derivã din angajamentele
internaþionale ºi europene ale Franþei ºi
garantând deplina eficacitate a deciziei
jurisdicþionale; adaugã faptul cã nici art.
61-1 din Constituþie, nici art. 23-1 ºi
urmãtoarele [...] nu împiedicã judecãtorul

sesizat cu o cauzã în care este invocatã
incompatibilitatea unei legi cu dreptul
Uniunii Europene, ca în orice moment
[s.n.], sã dispunã tot ceea ce este necesar
pentru a preveni ca dispoziþiile interne sã
împiedice eficacitatea deplinã a normelor
UE aplicabile în acest litigiu (considerentul 14); în cele din urmã, art. 23-1
ºi urm. [...] nu priveazã în continuare
instanþele administrative ºi judiciare,
inclusiv atunci când trimiterea unui
chestiuni prioritare de constituþionalitate
este facultativã sau când deciziile lor nu
sunt susceptibile de vreo cale de atac, în
temeiul dreptului intern, de obligaþia
sesizãrii Curþii de Justiþie a Uniunii
Europene cu o trimitere preliminarã
formulatã în baza art. 267 TFUE
(considerentul 15). Lucrurile sunt acum
clare pe fond. Ca parte a unui perimetru
perfect circumscris, fiecare dintre
controale poate fi desfãºurat fãrã riscul
de ingerinþe adverse reciproce. Trebuie
constatat totuºi cã ne gãsim într-o
confuzie semanticã largã. Prin esenþã
exclusivã, prioritatea se transformã
într-un concept permisiv. Trebuie sã ne
întrebãm atunci dacã nu cumva Consiliul
Constituþional nu neagã alegerea imprudentã a Parlamentului. Legiuitorul este
dezavuat pentru proiectarea dispozitivului
chestiunii prioritare de constituþionalitate
în termenii unei concepþii de ierarhie a
raporturilor între sisteme, deºi o
interpretare combinatã a acestora pãrea
a fi mai concordantã cu evoluþia
jurisprudenþei europene ºi naþionale. La
câteva sãptãmâni dupã Consiliul
Constituþional, Consiliul de Stat a luat un
angajament ferm în acelaºi sens (CE, 14
mai 2010, n° 312305, OFPRA c/ Rujovic:
JurisData n° 2010-006167). Chiar dacã
era sesizat în cadrul unui litigiu fãrã
legãturã cu punerea în aplicare a dreptului
Uniunii Europene, a precizat, într-un
remarcabil obiter dictum, cã prevederile
legii organice nu exclud ca judecãtorul
administrativ, judecãtor de drept comun

în aplicarea dreptului Uniunii Europene,
sã asigure efectivitatea, fie în absenþa
chestiunii prioritare de constituþionalitate,
fie la sfârºitul procedurii de soluþionare a
acestei chestiuni, fie în orice moment al
acestei proceduri, iar în cazul în care
urgenþa solicitã acest fapt, sã dispunã
încetarea imediatã a oricãror efecte
potenþiale ale dreptului intern contrare
dreptului Uniunii Europene (D. Simon ºi
A. Rigaux, Le feuilleton de la question
prioritaire de constitutionnalité: drôle de
drame, quai des brumes, le jour se lève?,
în Europe 2010, repère 6).
Dacã nu alege sesizarea Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene, în temeiul art.
267 TFUE, Consiliul Constituþional trebuie
sã se asigure cã nicio autoritate nu oferã
mai puþin efect util acestei dispoziþii (în
conformitate cu decizia sa din 27 iulie
2006, nr. 2006-540, [...], considerentul
20).
Prin hotãrârea din 22 iunie 2010
(CJUE, 22 iunie 2010, cauzele conexate
C-188/10 ºi C-189/10 Melki ºi Abdeli),
Curtea de Justiþie ilustreazã virtuþile
acestui dialog dintre judecãtori, care, deºi
mai mult un dispozitiv tehnic ºi procedural, este o stare de spirit. Dorinþa de a
þine seama de aºteptãrile ºi constrângerile fiecãruia, fluxul de informaþii a
permis aici prevenirea apariþiei unui
conflict pe care mulþi l-au considerat
inevitabil. Într-adevãr, este clar cã, dacã
Consiliul Constituþional ºi Consiliul de Stat
nu ar fi pronunþat deciziile lor, ulterior celei
a Curþii de Casaþie, Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene ar fi adoptat în sine o
poziþie foarte diferitã.
Curtea [de Justiþie] a respins excepþia
de inadmisibilitate invocatã de guvernul
francez, arãtând cã nu rezultã în mod
evident cã interpretarea efectuatã de Cour
de cassation a mecanismului întrebãrii
prioritare privind constituþionalitatea este
vãdit exclusã în considerarea modului de
redactare a dispoziþiilor naþionale. În plus,
a amintit, în primul rând, cã instanþele
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naþionale au cea mai largã posibilitate de
a sesiza Curtea în mãsura în care
considerã cã o cauzã pendinte ridicã
probleme privind interpretarea sau
aprecierea validitãþii dispoziþiilor dreptului
Uniunii care necesitã pronunþarea unei
decizii de cãtre acestea (CJCE, hotãrârea
din 16 ianuarie 1974, RheinmühlenDüsseldorf, 166/73, Rec., p. 33, pct. 3,
CJCE, hotãrârea din 27 iunie 1991,
Mecanarte, C-348/89, Rec., p. I-3277, pct.
44, ºi CJCE, hotãrârea din 16 decembrie
2008, Cartesio, C-210/06, Rec., p. I-9641,
pct. 88). În al doilea rând, Curtea a amintit
cã, potrivit unei jurisprudenþe constante,
începând cu cauza Simmenthal, a decis
cã instanþa naþionalã care trebuie sã
aplice, în cadrul competenþei sale,
dispoziþiile de drept al Uniunii are obligaþia
de a asigura efectul deplin al acestor
norme, înlãturând, dacã este necesar, din
oficiu, aplicarea oricãrei dispoziþii contrare
a legislaþiei naþionale, chiar ulterioarã, fãrã
a fi necesar sã solicite sau sã aºtepte
înlãturarea prealabilã a acesteia pe cale
legislativã sau prin orice alt procedeu
constituþional (CJCE, hotãrârea din 20
martie 2003, Kutz-Bauer, C-187/00, Rec.,
p. I-2741, pct. 73, CJCE, hotãrârea din 3
mai 2005, Berlusconi ºi alþii, C-387/02,
C-391/02 ºi C-403/02, Rec., p. I-3565, pct.
72, precum ºi CJCE, hotãrârea din 19
noiembrie 2009, Filipiak, C-314/08, Rep.,
p. I-11049, pct. 81).
Din aceastã perspectivã, nu pot fi
satisfãcute cerinþele inerente însãºi naturii
dreptului Uniunii Europene dacã, în cazul
în care, în ipoteza unui conflict între o
dispoziþie de drept al Uniunii ºi o lege
naþionalã, soluþionarea acestui conflict ar
fi rezervatã unei autoritãþi, alta decât
instanþa chematã sã asigure aplicarea
dreptului Uniunii, învestitã cu o putere de
apreciere proprie, chiar dacã obstacolul
astfel provocat în calea eficienþei depline
a acestui drept nu ar fi decât temporar.
De asemenea, Curtea reþine cã, dacã
mecanismul chestiunii prioritare de
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constituþionalitate avea drept consecinþã
sã împiedice, atât înainte de transmiterea
unei întrebãri privind constituþionalitatea,
cât ºi, dupã caz, dupã decizia Conseil
constitutionnel cu privire la aceastã întrebare, jurisdicþiile administrative ºi judiciare
naþionale sã îºi exercite facultatea sau sã
îºi îndeplineascã obligaþia, prevãzute la
art. 267 TFUE, de a sesiza Curtea cu
întrebãri preliminare, legea organicã ar
fi, fãrã îndoialã, în contradicþie cu dreptul
UE. ªtim, însã, cã, în caz de conflict între
dreptul Uniuni Europene ºi dreptul intern,
Curtea invitã autoritãþile naþionale, inclusiv
judiciare, sã interpreteze pe cel din urmã,
în lumina primului (infra).
Sensibilã la bunãvoinþa instanþelor
franceze, CJUE a intenþionat sã pronunþe
o hotãrâre pansament. În primul rând,
aceasta nu a negat cã legea organicã,
dupã toate probabilitãþile, ar putea
contraveni dreptului Uniunii Europene. Cu
toate acestea, este posibil sã se adopte
o interpretare conformã cu cerinþele
principiului supremaþiei; ceea ce Consiliul
Constituþional ºi Consiliul de Stat, din
fericire, au fãcut. Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene puncteazã, implicit, ºi
interpretarea mai puþin inspiratã pe care,
la rândul sãu, Curtea de Casaþie a
dezvoltat-o din legea organicã. În orice
caz, Curtea de Justiþie a Uniunii Europene
a þinut sã aminteascã, pedagogic,
conþinutul obligaþiilor judecãtorilor
naþionali, definite de jurisprudenþã, încã
din 1978. În aceste condiþii, prioritatea
stabilitã de legea organicã devine
compatibilã cu dreptul Uniunii Europene,
în mãsura în care celelalte instanþe
naþionale rãmân libere:
- sã sesizeze Curtea, în orice stadiu
al procedurii în care considerã necesar
ºi chiar la capãtul unei proceduri
incidentale de control al constituþionalitãþii,
cu orice întrebare preliminarã pe care o
apreciazã a fi necesarã;
- sã adopte orice mãsurã necesarã
pentru asigurarea protecþiei jurisdicþionale

provizorii a drepturilor conferite de ordinea
juridicã a Uniunii ºi
- sã înlãture aplicarea, la capãtul unei
asemenea proceduri incidentale, a
respectivei dispoziþii legislative naþionale
dacã o apreciazã ca fiind contrarã
dreptului Uniunii. (pct. 57).
Spectrul unei confruntãri la distanþã
între judecãtori se îndepãrteazã, în
mãsura în care Curtea este conºtientã de
faptul cã nu este posibil sã eludeze
cerinþele prevãzute la art. 4 alin. (2) TUE
(CJUE, hotãrârea din 12 mai 2011, cauza
C-391/09, Malgozata Runevic-Vardyn,
Lukasz Pawel Wardyn, pct. 86).
Respectul pentru identitatea naþionalã a
statelor membre oferã interpretarea care
trebuie sã reiasã din dreptul UE. Aceastã
cerinþã este oarecum fireascã pentru
poziþia judecãtorilor naþionali, care cred
cã punerea în aplicare a dreptului UE se
aflã sub semnul unei duble loialitãþi:
datoria reiese atât din prevederile
tratatului, cât ºi din dispoziþiile constituþionale. Vãzut în lumina acestei evoluþii,
însãºi existenþa principiului autonomiei
este durabil asiguratã.
Dupã ce au fãcut parte dintr-un
dispozitiv de rezistenþã constituþionalã la
supremaþia dreptului european în anii
1970, drepturile fundamentale apar acum
ca un unificator de loialitate sau chiar o
dizolvare a antinomiilor (preluãm aici
expresii lui L. Scheeck, Le dialogue des
droits fondamentaux en Europe,
Fédérateur de loyautés, dissolvant de
résistances?, în E. Bribosia, L. Scheeck,
A. Ubeda de Torres, LEurope des Cours:
loyautés et résistances, Bruylant,
Bruxelles, 2010, p. 19). Fãrã a fi eliminate
în totalitate, riscurile de coliziuni
normative sunt în scãdere. Doar foarte
logic, fiind vorba de judecãtori care
lucreazã pentru apariþia unei comunitãþi
de valori de care se ataºeazã ºi pe care
*

Fost preºedinte de secþie în cadrul Consiliului
de Stat francez (n.tr.).

o animã cu o preocupare constantã,
empatie ºi încredere reciprocã (în acest
sens, M. Verdussen subliniazã cã
drepturile fundamentale nu au sediul
materiei doar în corpusul constituþional,
dar, de asemenea, ºi în instrumentele
internaþionale, ceea ce pune în mod
inevitabil problema articulãrii cataloagelor
de drepturi, Justice constitutionnelle:
Larcier, 2013, p. 121 ºi urm.). Preºedintele [Bruno] Genevois* a constatat cã
o coerenþã globalã a unui univers juridic
devenit multipolar depinde de disciplina
la care fiecare dintre jurisdicþiile în cauzã
este de acord sã se supunã (ibidem, p.
10). Dar judecãtorii au reuºit sã defineascã, în lumina unui veritabil criteriu al
caracterului rezonabil**, termenii unei
relaþii nu doar paºnice, ci stimulate de
voinþa comunã de a comanda, în principal,
în jurul un imperativ categoric: protecþia
drepturilor fundamentale. Acesta din urmã
devine punctul focal al unui dialog care
informeazã un habitus sociétatis ºi care
structureazã dispoziþii de procedurã
legate de trimiterea preliminarã sau
chestiunea prioritarã de constituþionalitate, ale cãror virtuþi unificatoare nu
sunt destinate pentru a sãrbãtori.
Rupând-o cu o jurisprudenþã constant
reiteratã, Consiliul Constituþional a
completat aceastã evoluþie prin acceptarea directã a efectuãrii unei trimiteri
preliminare la CJUE (sub semnul întrebãrii, începând cu decizia n° 2013-314
QPC, 4 aprilie 2013). Aceastã evoluþie a
fost posibilã prin impregnarea europeanã
în creºtere a sistemelor judiciare naþionale. Într-adevãr, deschiderea regimurilor
constituþionale conduce frecvent la
întrepãtrunderi de situaþii normative.
Dreptul Uniunii Europene nu este doar un
izvor de obligaþii de conduitã în sarcina
autoritãþilor publice, acesta formeazã, de
asemenea, substanþa legii interne. Atunci
**
Original - règle de raison (fr.); cf. ºi rule of
reason (en.) (n.tr.).
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revine judecãtorului (inclusiv constituþional) sã dezvolte un raþionament conciliant (M. Verdussen, Justice constitutionnelle, Larcier, 2012, p. 132), în
termenii cãruia, în cazul în care dispoziþiile
convenþionale (în sens larg) ºi constituþionale formeazã un tot indivizibil
(ibidem, p. 136-137), Curtea de Justiþie,
dacã este cazul, va trebui sã fie sesizatã
pentru pronunþarea unei hotãrâri
preliminare. În termenii utilizaþi de Corte
Costituzionale, drepul Uniunii Europene
devine un element constitutiv al criteriului
de constituþionalitate în cadrul acþiunii în
legalitate constituþionalã formulatã cu titlu
principal, concretizeazã cerinþele pe
care Constituþia le stabileºte în privinþa
legislaþiei (CJCE, 17 noiembrie 2009,
Presidente del Consiglio dei Ministri/
Regione Sardegna, C-169/08, pct. 13).
Mai pe larg, Consiliul îºi reafirmã
angajamentul de a avea cu CJUE o relaþie
de colaborare a cãrei durabilitate depinde
însã de încrederea pe care o vor avea
unul în celãlalt toþi actorii în cauzã. De
asemenea, Curtea n-ar trebui sã o facã
nimic care ar putea provoca o reacþie de
sfidare din partea judecãtorilor naþionali.
Acesta trebuie sã se abþinã, în special în
ceea ce priveºte excesul de autoritate.
Dar este surprinzãtor faptul cã a
adoptat recent o înþelegere a raporturilor
de sisteme, zãdãrnicind eforturile de a
reduce prejudecãþile hrãnite împotriva sa
de anumite curþi constituþionale (CJCE,
26 februarie 2013, Stefano Melloni/
Ministerio Fiscal, C-399/11). Pur ºi
simplu, privând instanþa naþionalã sã
susþinã prevalenþa dispoziþiilor constituþionale mai favorabile, în materia judecãrii
persoanelor în lipsã, Curtea a realizat, în
acest caz, probabil, o utilizare necorespunzãtoare a principiului supremaþiei. În
acest sens, a reintrodus o dimensiune
ierarhicã într-un spaþiu de dialog care se
organizase treptat, pe baza unei empatii
reciproce, creând un sentiment de
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revenire la o retoricã ce contribuise, în
alte vremuri, la distragerea atenþiei
anumitor instanþe naþionale.
3. Credeþi cã supremaþia absolutã
ºi necondiþionatã a dreptului Uniunii
Europene a influenþat în mod decisiv
jurisprudenþa tribunalelor constituþionale ale statelor membre? Trebuie
sã existe condiþii pentru utilizarea
normelor de drept al Uniunii Europene
ºi a jurisprudenþei CJUE de tribunalele
constituþionale? Declararea unor acte
de drept primar al Uniunii Europene ca
fiind contrarii constituþiilor naþionale
afecteazã supremaþia dreptului Uniunii
Europene sau poate fi permisã uneori,
spre exemplu, prin prisma respectãrii
drepturilor fundamentale ale omului?
Ar trebui reconsideratã, într-un asemenea context, doctrina rãspunderii
statului pentru încãlcarea dreptului
Uniunii Europene?
Ne întrebãm în mod inevitabil cu privire
la poziþia dezvoltatã asupra acestui punct
de cãtre Tribunalul Federal Constituþional
din Germania. ªtim cã a lãsat în suspans
problema atitudinii pe care o va adopta
când se va confrunta cu un act emis de
Uniunea Europeanã în afara competenþei
sale. Cu riscul supremaþiei dreptului
Uniunii Europene, în temeiul jurisprudenþei sale, un astfel de act nu ar putea
sã se aplice în Germania. Fãrã a reveni
la o doctrinã bine stabilitã, în decizia sa
din 30 iunie 2009 (Lisabona), Curtea de
Karlsruhe preia fraza identitatea constituþionalã folositã anterior de Consiliul
Constituþional din Franþa. Identitatea
constituþionalã este proiectatã aici în
raport cu elementele materiale ale suveranitãþii, respectiv ansamblul mijloacelor
fãrã de care un stat înceteazã a invoca
aceeaºi calitate (Staatlichtkeit). Din
aceastã perspectivã, se intenþioneazã sã
se procedeze, dacã este cazul, la douã
tipuri de control: un control ultra vires,

4. Judecãtorul constituþional naþional este, în principiu, egal celui european? Putem vorbi despre o interpretare realã a dreptului primar al
Uniunii Europene efectuatã de
tribunalele constituþionale ale statelor
membre? Existã un numãr în creºtere
de tribunale constituþionale care au
adresat întrebãri preliminare CJUE.
Putem vorbi despre extrema ratio sau
despre un instrument obiºnuit de
cooperare? În fapt, existã ierarhie,
confruntare sau purã cooperare între
CJUE ºi tribunalele constituþionale?
Trimiterea preliminarã ocupã în
sistemul de drept, un loc special,
asigurând autoritatea uniformã a dreptului

Uniunii Europene 28 . Procedura se
bazeazã pe o repartizare a competenþelor
simplã ºi eficientã 29 între instanþele
naþionale ºi Curtea de la Luxemburg.
Primele sesizeazã Curtea cu o dificultate
în înþelegerea sau aprecierea legalitãþii
dreptului Uniunii Europene, în timp ce
este de competenþa celei din urmã sã
spunã dreptul. Eficacitatea dispozitivului
depinde de puterea spiritului de cooperare
în toþi actorii implicaþi, dizolvându-se
antagonismele ºi construindu-se principii
comune. Dupã cum reiese din trimiterea
adresatã CJUE de Consiliul Constituþional
francez (în cauza Jeremy F., decizia
2013-314 P QPC), curþile constituþionale
nu mai ezitã sã se strecoare într-un spaþiu
de dialog judiciar. Cooperarea loialã între
instanþele judecãtoreºti constituie un
standard procedural de încredere reciprocã a pãrþilor interesate la dialog. Cu
toate acestea, încrederea nu se hotãrãºte, ci se construieºte sau se câºtigã.
Decizia 2013-314 P QPC este, din acest
punct de vedere, un reviriment al Consiliului Constituþional, care confirmã
capacitatea sa de a depãºi o serie de
vechi prejudecãþi. Judecãtorul a fost
convins, cel puþin în anumite limite, de
utilitatea unei schimbãri de paradigmã.
Prin iniþierea unui aggiornamento pe care
puþini observatori l-au prevãzut, Consiliul
Constituþional a intrat în avangarda

25 Arãtãm cã, la 31 ianuarie 2012, Plenul
Ústavní soud (Curtea Constituþionalã din Republica
Cehã) a pronunþat o hotãrâre care constituia o
premierã în istoria justiþiei europene. Ea a apreciat
cã hotãrârea CJUE din 22 iunie 2011 din caza
Landtová (C-399/09) reprezenta un act ultra vires,
prin care Curtea îºi depãºise competenþele
transferate Uniunii Europene de Republica Cehã.
A se vedea Reflets, nº 1/2012, p. 26, http://
curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/
2012-03/fr_2012_reflets1.pdf.
26 F.C. Mayer, Rashomon à Karlsruhe, în RTDE,
nº 1 / 2010, p. 77.

27 Fãrã o definiþie convergentã a elementelor
de identitate constituþionalã, controlul asupra
acestui punct ar crea cu siguranþã un risc grav
pentru uniformitatea de aplicare a dreptului Uniunii.
De asemenea, acest control de identitate are,
probabil, puþine ºanse sã fie pus în aplicare, atât
timp cât o decizie de neconformitate a Constituþiei
pare plinã de consecinþe juridice ºi politice.
28 CJCE, 16 ianuarie 1974, Rheinmühlen, 166/
73.
29
G. Vandersanden, La procédure préjudicielle:
à la recherche dune identité perdue, p. 619 [în
Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck,
Bruylant, Bruxelles, 1999].

pentru a neutraliza efectele unui exces
neregulat de competenþã pentru o
instituþie europeanã (inclusiv CJUE)25; un
control de conservare a identitãþii
constituþionale. În aceastã a doua ipotezã,
judecãtorul ar proteja nucleul irevocabil
al Constituþiei germane26 în lupta de a
face de netrecut linia dincolo de care
Republica Federalã nu mai poate exista
ca putere suveranã27.
Pare foarte puþin probabil cã un astfel
de conflict ar putea fi dezlegat prin
punerea în aplicare a rãspunderii statului
membru. În plan juridic, acest lucru este,
evident, de conceput, însã riscant datã
fiind povara politicã a unei atari opþiuni
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curþilor constituþionale care, pentru unii,
exista de mult timp30.
CJUE este solicitatã asemenea unui
acar, în vederea schimbãrii ºinelor, care
permite aici Curþii Constituþionale sã
stabileascã, în conformitate cu art. 88-2
din Constituþie, faptul cã Parlamentul nu
a depãºit libertatea mijloacelor pe care
i-a oferit-o transpunerea deciziei-cadru.
În acest caz, dreptul Uniunii Europene
apare ca o normã de abilitare (mediatã ºi
încadratã) a legiuitorului naþional. În
termenii folosiþi de Corte Costituzionale,
existã un element constitutiv al criteriului
de constituþionalitate31 în cadrul acþiunii
în legalitate constituþionalã. Corte
costituzionale aratã cã, în sesizãrile de
constituþionalitate directe, dispoziþiile de
drept comunitar au rolul de norme
interpuse de naturã sã constituie parametrul pentru determinarea conformitãþii
reglementãrii regionale cu articolul 117
primul paragraf din Constituþie [...] sau,
mai precis, fac în mod concret operaþional
parametrul stabilit la articolul 117 primul
paragraf din Constituþie [...], ceea ce are
drept consecinþã constatarea neconstituþionalitãþii dispoziþiei regionale considerate incompatibile cu aceste dispoziþii
comunitare.32 Dreptul Uniunii Europene

30

Este vorba de Curtea Constituþionalã din
Austria (de exemplu, CJCE, 3 mai 2003,
Wählgruppe, C-171/01), Curtea Constituþionalã din
Belgia (de exemplu, CJCE, 26 iunie 2007, Ordre
des barreaux francophones et germanophones,
C-305/05; CJCE, 1 aprilie 2008, Gouvernement de
la Communauté française, Gouvernement Wallon/
Gouvernement Flamand, C-212/06), Curtea
Constituþionalã din Lituania (CJCE, 9 octombrie
2008, Julius Sabatuskas, C-239/07), Tribunalul
Constituþional din Spania (CJUE, 26 februarie 2013,
Stefano Melloni/Ministerio Fiscal, C-399/11), Curtea
Constituþionalã din Italia (CJCE, 17 noiembrie 2009,
Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione
Sardegna, C-169/08).
31 Citatã de avocatul general J. Kokott (2 iulie
2009, pct. 22), Corte Costituzionale se referã la
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concretizeazã cerinþele pe care Constituþia le fixeazã cu privire la legislaþie.
Cu alte cuvinte, ºi pentru a reveni la
circumstanþele cauzei aflate pe rolul
Consiliului Constituþional, aprecierea
conformitãþii cu Constituþia a art. 695-46
CPP*, ºi în special stabilirea împrejurãrii
dacã, în mod necesar, conþinutul acestei
dispoziþii decurge în mod necesar din
prevederi ale deciziei-cadru, depinde de
interpretarea acesteia. Cu toate acestea,
CJUE este competentã doar pentru a
pronunþa o hotãrâre preliminarã cu privire
la astfel de chestiuni33.
Trebuie constatat atunci cã
europenizarea în creºtere a þesutului
constituþional34 dã naºtere unor situaþii
frecvente de încadrare normativã. Mai
mult decât o sursã de obligaþii de
conduitã, dreptul Uniunii comunicã însãºi
substanþa legii interne. Revine atunci
judecãtorului (inclusiv constituþional) sã
dezvolte un raþionament conciliant35, în
conformitate cu care, atunci când
dispoziþiile convenþionale (lato sensu) ºi
cele constituþionale formeazã un tot
unitar36, Curtea de Justiþie trebuie, dacã
este cazul, sã fie sesizatã cu o trimitere
preliminarã.

propria sa jurisprudenþã, aºa cum reiese din
hotãrârile nr. 7/2004, 166/2004, 406/2005, 129/
2006 ºi 348/2007.
32 CJCE, 17 noiembrie 2009, Presidente del
Consiglio dei Ministri/Regione Sardegna, C-169/08,
pct. 13.
*
Codul de procedurã penalã francez (code de
procédure pénale (fr.); n.tr.).
33 Considerentul nr. 7.
34 V. Constantinesco, Des racines et des ailes,
essai sur les rapports entre droit communautaire et
droit constitutionnel, Au carrefour des droits,
Mélanges en lhonneur de Louis Dubouis, Dalloz
2002, în special p. 314 ºi urm.
35 M. Verdussen, Justice constitutionnelle,
Larcier, 2012, p. 132.
36
Ibidem, p. 136-137.
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François-Xavier Millet a primit premiul
Mauro Cappelletti al Consiliului
Constituþional [din Franþa] (2013) pentru
teza sa intitulatã LUnion européenne et
lidentité constitutionnelle des États
membres. Domeniul sãu de cercetare a
privit preponderent raporturile între ordini
juridice, dreptul Uniunii Europene ºi
dreptul constituþional comparat, atât în
aspectele lor practice, cât ºi teoretice.
Cu începere din luna octombrie 2015,
François-Xavier Millet este detaºat la
Curtea de Justiþie a Uniunii Europene ca
referent juridic (référendaire) la cabinetul
avocatului general Michal Bobek.
1. Care este forma cea mai adecvatã
de receptare a dreptului Uniunii
Europene în ordinea juridicã a statelor
membre? Monismul, dualismul sau
pluralismul juridic?
Monismul ºi dualismul sunt cele douã
teorii clasice, cu caracter teoretic, care
au fost elaborate la începutul secolului
XX, pentru a explica diferitele modalitãþi
de integrare a normelor externe în ordinea
juridicã internã. Acestea reflectã
specificitatea dreptului internaþional,
comparativ cu dreptul intern. Dreptul
internaþional este, într-adevãr, o ramurã
particularã de drept, având în vedere cã
nu deþine mecanisme proprii de punere
în aplicare, fiind necesar sã se bazeze
pe sistemele statelor, respectiv pe puterile
executivã, legislativã ºi judecãtoreascã,

pentru a putea sã
îºi producã pe
deplin efectele.
Deºi
dreptul
Uniunii Europene este descris adesea ca
un corp normativ
autonom, care
prezintã anumite
caracteristici
comune cu dreptul intern, acesta
trebuie sã fie integrat în legislaþiile
naþionale din Europa. Acesta este motivul
pentru care monismul ºi dualismul sunt
relevante ºi pentru înþelegerea modalitãþii
ºi mãsurii în care dreptul UE, fie cã este
vorba despre dreptul primar (tratatele), fie
despre dreptul secundar (directive ºi
regulamente, în principal), se aplicã în
legislaþia naþionalã.
Dualismul presupune existenþa unor
ordini juridice separate, autonome ºi
închise. Dreptul internaþional este
considerat un sistem strãin de drept, în
timp ce dreptul intern, ca lege a þãrii,
beneficiazã de autoritate deplinã. Statele
sunt singurele subiecte ale unui drept
internaþional care nu este direct aplicabil
ºi ale cãrui prevederi sunt lipsite de efect
direct. În consecinþã, normele externe nu
se pot aplica ca atare în dreptul intern.
Acestea sunt aplicabile numai dupã ce au
fost transformate în norme interne, în
conformitate cu procedurile stabilite în
legislaþia naþionalã. Pluralismul juridic
este o variantã a dualismului. Acesta pune
mai mult accentul pe faptul cã nu sunt
doar douã, ci mai multe ordini juridice la
nivel mondial, fie internaþionale, fie
interne. În cele ce urmeazã, nu mã voi
mai referi astfel la pluralism juridic. În cele
din urmã, în ceea ce priveºte monismul,
acesta se referã la existenþa unei ordini
juridice unice, compusã din ordini
subordonate, denumite uneori ordini
juridice parþiale. În conformitate cu
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aceastã teorie, normele externe se aplicã
direct, ca atare, în dreptul intern. Nu este
nevoie de o integrare formalã a normelor
externe în dreptul intern.
Determinarea celui mai adecvat model
pentru asigurarea integrãrii dreptului UE
este o chestiune normativã, la care este
greu de oferit un rãspuns. Este,
într-adevãr, foarte subiectivã ºi depinde
de punctul de vedere ideologic adoptat
în raport cu dreptul UE ºi dreptul naþional.
În calitate de sistem de norme primare ºi
secundare, autonom, dar nu de sine
stãtãtor, legislaþia Uniunii Europene are
nevoie sã fie integratã de cãtre statele
membre. Acest lucru înseamnã, în
special, faptul cã tratatele UE trebuie
ratificate de parlament ºi de preºedinte
ºi, mai presus de toate, cã toate regulile
ºi principiile UE trebuie respectate ºi
aplicate de cãtre instanþele naþionale.
Dupã cum s-a afirmat în repetate rânduri
chiar de Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene, trebuie sã se asigure efectul
util [effet utile] al dreptului UE. Aceasta
este principalul, dacã nu unicul obiectiv,
care a fost întotdeauna urmãrit de Curtea
de Justiþie în hotãrârile sale. Efectul util
este chiar raþiunea de a fi [raison dêtre]
a doctrinelor supremaþiei ºi efectului direct
care au fost elaborate anterior de Curte.
Prin urmare, strict din punct de vedere al
dreptului UE, cea mai adecvatã modalitate de integrare va fi, cel mai probabil,
aceea care garanteazã eficacitatea
deplinã ºi rapidã a normelor UE.
În aceastã privinþã, mã îndoiesc cã
opþiunea dintre monism ºi dualism este
una semnificativã ºi de anvergurã, atunci
când vine vorba despre stabilirea celui
mai bun mod de a integra dreptul UE. Nu
vãd în ce mãsurã prima variantã poate fi
mai potrivitã decât a doua sau invers. În
primul rând, se poate considera cã
monismul ar fi o opþiune mai adecvatã.
Într-o þarã monistã, normele externe sunt
aplicabile ca atare. Nu este necesarã o
transformare greoaie într-un act intern. Cu
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toate acestea, tratatele trebuie sã fie
integrate într-un anume mod, din moment
ce, de obicei, acestea necesitã ratificarea
de cãtre preºedinte, dupã aprobarea
parlamentului. În cele din urmã, eficacitatea tratatelor UE este întotdeauna
condiþionatã de aprobarea parlamentarã.
De asemenea, atunci când vine vorba
despre norme secundare, nu existã o
diferenþã realã între monism sau dualism.
Într-un sistem juridic dualist nu este
necesarã transpunerea directivelor ºi a
regulamentelor în legi interne, dar cu toate
acestea, ele se vor aplica ca atare în baza
reglementãrii naþionale care a acordat
forþã juridicã tratatului (cum ar fi Legea
privind Comunitãþile Europene în Regatul
Unit sau din Irlanda). În situaþia particularã
a directivelor, cerinþa de a le transpune
nu derivã din arhitectura instituþionalã
naþionalã, ci din însãºi natura unei
directive. Prin urmare, nu are nicio
legãturã cu monismul, dualismul sau
pluralismul juridic.
În plus, monismul ºi dualismul nu oferã
o soluþie cu privire la ierarhizarea
normelor între ordinile juridice. Nu acesta
este scopul lor. Din aceastã cauzã, prin
ele însele, aceste teorii nu ne ajutã sã
determinãm care normã se va aplica în
caz de conflict. Într-un sistem dualist, nu
ar trebui sã existe niciun conflict, având
în vedere cã normele internaþionale nu
sunt aplicabile ca atare. Odatã ce acestea
din urmã au fost integrate în dreptul intern,
pot ocupa orice rang în ierarhia normativã.
De cele mai multe ori, vor avea caracter
legislativ, dar vor putea stabilite ºi la nivel
constituþional. Este la latitudinea fiecãrui
stat de a decide, iar dualismul nu ar trebui
sã aibã un impact asupra acestei alegeri
cu un accentuat caracter politic, discreþionar. În acelaºi sens, monismul nu
implicã în mod necesar supremaþia
deplinã a dreptului internaþional. Pentru
anumiþi cercetãtori, este chiar posibil sã
ne gândim la monism, coroborat cu
supremaþia dreptului naþional.

Nu existã totuºi absolut nicio diferenþã
realã între monism ºi dualism, astfel încât
a alege una dintre soluþii are oare un
caracter absolut neutru? Dacã ne concentrãm doar asupra scopului lor, este
adevãrat. Dacã ne concentrãm asupra
spiritului lor, rãspunsul este mai puþin
evident. Monismul ºi dualismul sunt, de
asemenea - ºi, probabil, în principal - teorii
politice. În esenþã, putem regãsi
considerente puternice de naturã politicã.
În timp ce dualismul, prin sacralizarea
dreptului intern, ascunde o abordare
absolutã faþã de suveranitatea statului,
monismul trebuie înþeles fie prin prisma
ºtiinþei, fie prin cea a pacifismului. Trebuie
sã ne amintim cã dualismul a fost
dezvoltat în principal de teoreticieni italieni
ºi germani, într-un moment de naþionalism
ºi de autoafirmare a statelor, în timp ce
monismul a fost susþinut de teoreticieni
care percepeau dreptul internaþional ca
expresie a statului de drept în relaþiile
dintre state potenþial violente. Prin
urmare, a decide cu privire la modalitãþile
în care dreptul UE ar trebui sã fie integrat
în legislaþia unui stat este în principal o
acþiune politicã, þinând seama de
consecinþele juridice reduse. În cazul în
care un stat opteazã în favoarea dreptului
internaþional, va recurge la sistemul
monist. Dacã acesta preferã mai degrabã
sã insiste pe propria suveranitate, atunci
va opta pentru dualism.
2. Într-o logicã de sisteme, coexistenþa dintre ordinea juridicã internã ºi
ordinea juridicã externã este sau nu
este una concurentã? Cum se pot
respecta supremaþiile, atât a Constituþiei în dreptul intern, cât ºi cea
specificã ordinii juridice a Uniunii
Europene?
Respectarea ambelor supremaþii sunã
ca misiunea imposibilã de a încadra un
cerc. Cum am putea asigura simultan atât
supremaþia constituþiilor naþionale, cât ºi
ºi supremaþia dreptului Uniunii Europene?

Desigur, acest lucru nu ar fi o problemã în cazul în care domeniile de
aplicare a normelor ar fi diferite. Ele se
suprapun totuºi din ce în ce mai mult.
Normele UE sunt, într-adevãr, aplicabile
în orice moment atunci când existã un
element transfrontalier; în caz contrar,
existã o aºa-numitã situaþie pur internã,
când se aplicã numai dreptul intern. De-a
lungul timpului, CJUE a extins domeniul
de aplicare a dreptului UE dincolo de sfera
strictã a competenþelor UE. Chiar dacã
elementul transfrontalier este redus sau
chiar, în unele cazuri, inexistent, CJUE
considerã adesea cã speþa respectivã nu
poate fi consideratã ca o situaþie pur
internã. Prin urmare, cauzele în care se
pot aplica atât normele interne, cât ºi cele
ale UE sunt numeroase.
În acest context, judecãtorii naþionali
se confruntã cu tot mai multe cauze în
care trebuie sã stabileascã care norme
se aplicã, cele interne sau cele ale UE.
În cazul în care cele douã seturi de norme
conduc la acelaºi rezultat, instanþele nu
trebuie neapãrat sã opteze pentru unul
dintre ele, deºi ar trebui sã facã acest
lucru din raþiuni de securitate juridicã.
Dacã, totuºi, normele interne ºi ale UE
se contrazic reciproc, judecãtorii vor fi
obligaþi sã aleagã. Situaþia va fi diferitã,
însã, dacã normele aplicabile sunt reguli
sau sunt principii, putând fi utilizat celebrul
principiu summa divisio. În cazul
principiilor, atât supremaþia constituþiei,
cât ºi prevalenþa dreptului UE ar putea fi,
eventual, protejate, având în vedere cã
principiile concurente, care nu sunt
interpretate într-un mod absolut ºi clar,
vor fi puse în balanþã. Prin urmare,
rezultatul poate fi la fel de favorabil atât
pentru principiul constituþional intern, cât
ºi pentru principiul UE. Cu toate acestea,
în cazul în care normele aplicabile sunt
reguli, nu se va putea atinge un echilibru
mai mult sau mai puþin egal între acestea.
Regulile sunt într-adevãr atât de specifice,
încât rãspunsul judiciar va fi de multe ori
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- dacã nu chiar întotdeauna - unul clar:
regula UE va prevala asupra regulii
interne sau invers. În aceastã mare
dificultate, judecãtorii nu vor avea altã
soluþie decât sã ia o decizie fãrã echivoc
cu privire la ierarhizarea normelor.
Rezultã astfel cã va fi aproape imposibilã
corelarea supremaþiei constituþiei cu
prevalenþa dreptului UE.
Existã totuºi cel puþin douã moduri de
a gestiona aceastã problemã, care ar
putea conduce în cele din urmã la un
rezultat satisfãcãtor pentru ambele pãrþi.
Prima cale se referã la identitatea
constituþionalã ca un mijloc de a rezolva
conflictul constituþional. Identitatea
naþionalã constituþionalã este, într-adevãr,
protejatã atât de dreptul UE, cât ºi de
dreptul intern ºi poate reprezenta aºadar
o punte de legãturã între cele douã ordini
juridice. În temeiul art. 4 alin. (2) TUE,
Uniunea are obligaþia de a respecta
identitatea naþionalã a statelor membre,
intrinsecã structurilor lor constituþionale ºi
politice. Este posibil sã înþelegem cã, în
exercitarea competenþelor sale, UE ar
trebui sã protejeze identitatea
constituþionalã a statelor sale membre. În
paralel, mai multe instanþe constituþionale
din Europa - cum ar fi cele din Franþa,
Germania, Polonia ºi Republica Cehã au ridicat recent un nou tip de rezerve
care vizeazã limitarea integrãrii în UE, pe
baza identitãþii constituþionale, respectiv
caracteristicile cele mai importante ºi
distinctive care decurg din constituþiile lor.
Deoarece aceste rezerve par a fi
acceptate ca parte a dreptului UE, în
temeiul art. 4 TUE, acest lucru sugereazã
cã dispoziþiile constituþionale, care se
bucurã de un statut mai înalt în dreptul
intern, sunt justificate chiar în baza
dreptului Uniunii Europene. În consecinþã,
acesta din urmã se bucurã încã de
supremaþie, în timp ce prevederile
constituþionale rãmân superioare (pentru
detalii, permiteþi-mi sã fac referire la
lucrarea mea LUnion européenne et
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lidentité constitutionnelle des Etats
membres, LGDJ-Lextenso, 2013).
Cel de-al doilea mod de a reconcilia
opiniile divergente referitoare la supremaþie se referã la adoptarea unei definiþii
formale - spre deosebire de o definiþie
substanþialã - a supremaþiei juridice.
Într-adevãr, nu este necesar ca norma
supremã sã fie cea care prevaleazã în
cazuri concrete. Formal vorbind, o normã
cum ar fi constituþia poate conferi
autoritate tuturor normelor UE. Pe de o
parte, în termeni practici, aceste din urmã
norme vor avea întotdeauna prioritate faþã
de toate normele interne în caz de conflict,
cum ar fi în Þãrile de Jos. Pe de altã parte,
din punct de vedere teoretic, constituþia,
în calitate de normã de abilitare pe baza
cãreia se aplicã dreptul UE, este cea care
se va bucura de supremaþie formalã, dacã
nu de una materialã. Cercetãtorii germani
disting în acest sens între Anwendungsvorrang ºi Geltungsvorrang, adicã
supremaþia în ceea ce priveºte aplicarea
efectivã a normelor ºi supremaþia în ceea
ce priveºte validitatea lor. Aceastã
distincþie nu este simplul produs al unor
speculaþii intelectuale. Aceasta a permis,
spre exemplu, ca Tribunalul Constituþional
Spaniol, în hotãrârea sa privind Tratatul
de instituire a unei Constituþii pentru
Europa, sã ajungã la concluzia cã
supremaþia dreptului UE nu excludea
supremaþia Constituþiei spaniole. Chiar
dacã o astfel de abordare, desigur,
rãmâne foarte abstractã, serveºte încã
scopului de a încadra cercul în ordinea
juridicã europeanã.
3. Credeþi cã supremaþia absolutã
ºi necondiþionatã a dreptului Uniunii
Europene a influenþat în mod decisiv
jurisprudenþa tribunalelor constituþionale ale statelor membre? Trebuie
sã existe condiþii pentru utilizarea
normelor de drept al Uniunii Europene
ºi a jurisprudenþei CJUE de tribunalele
constituþionale?

CJUE a fost întotdeauna fermã cu
privire la supremaþia absolutã ºi
necondiþionatã a dreptului UE asupra
dreptului naþional ºi a fost deseori criticatã
pentru o astfel de abordare rigidã. Cu
toate acestea, astfel cum s-a exprimat
judecãtorul Pierre Pescatore, supremaþia
este probabil o condiþie existenþialã a
dreptului UE, privit ca un set de norme
comune tuturor statelor membre ºi, din
acest motiv, este aplicabilã acestora în
mod egal. Prin urmare, niciun stat
membru nu ar trebui sã invoce propriile
dispoziþii constituþionale pentru a
împiedica aplicarea deplinã ºi efectivã a
dreptului UE în întreaga Europã. Acest
lucru a avut efecte evidente asupra
jurisprudenþei instanþelor de drept comun,
în special în ceea ce priveºte relaþia dintre
normele UE ºi reglementãrile interne.
Judecãtorii naþionali au acceptat treptat
cã primele prevaleazã asupra celor din
urmã, inclusiv în cazul în care
reglementãrile au fost mai recente decât
normele UE. Un astfel de pas a fost deja
unul major în acele jurisdicþii, precum
Franþa sau Regatul Unit, care au fost
întotdeauna ataºate de actele naþionale
emise de Parlamentele acestor þãri, care
reprezintã nici mai mult nici mai puþin
decât voinþa generalã a poporului. Când
vine vorba de relaþia dintre dreptul UE ºi
constituþiile statelor membre, problema a
devenit mai importantã din cauza
caracterului unic, evident, al constituþiilor.
Spre deosebire de instanþele de drept
comun, a cãror sarcinã este de a respecta
legea în general, principala misiune a
curþilor constituþionale din Europa este de
a aplica constituþia. Prin urmare, nu este
surprinzãtor cã acestea au avut reticenþe
în a aplica dreptul UE, atunci când acest
lucru ar determina neaplicarea constituþiei
pe care aveau rolul de a o proteja.
S-ar fi putut considera iniþial cã
domeniile de aplicare, de ordin material,
a constituþiilor ºi dreptului UE erau diferite
ºi, prin urmare, cã nu se suprapuneau

într-o mãsurã semnificativã. Acest lucru
a fost adevãrat în trecut, având în vedere
conþinutul în principal economic al
tratatelor UE. Aceastã interpretare a
devenit ulterior din ce în ce mai puþin
corectã, deoarece, în primul rând,
drepturile fundamentale au fost introduse
în dreptul UE, constituþionalizându-l
astfel ºi, în al doilea rând, Uniunea
Europeanã a dobândit treptat competenþe
importante, dincolo de domeniul
economic. În consecinþã, conflictele dintre
cele douã ordini au devenit din ce în ce
mai probabile. Cu toate acestea, trebuie
sã se constate de la început cã tribunalele
constituþionale nu au avut întotdeauna
suspiciuni faþã de dreptul UE. Ele au
demonstrat din ce în ce mai mult dorinþa
de a aplica normele UE, uneori în
detrimentul constituþiei. Se poate
argumenta, în acest sens, cã dreptul UE
a avut o influenþã importantã asupra
curþilor constituþionale, deºi acestea din
urmã acceptã doar parþial sã confere efect
deplin dreptului UE.
În primul rând, curþile constituþionale
au respectat cerinþele care decurg din
dreptul UE. În special, acestea au redus
treptat sfera de aplicare a controlului
actelor UE. Cunoaºtem, într-adevãr, cã
hotãrârea CJCE Foto Frost se opunea ca
instanþele judecãtoreºti din statele
membre sã controleze legalitatea oricãrei
norme secundare UE în raport cu dreptul
intern. Aceastã atribuþie revenea numai
CJCE (exclusiv în privinþa legislaþiei
primare a UE). Acest lucru a condus la
situaþia în care mai multe curþi
constituþionale ºi-au suspendat controlul
directivelor sau regulamentelor UE. În
Germania, de exemplu, Curtea
Constituþionalã Federalã a recunoscut în
1986 cã ar trebui sã se abþinã de la
efectuarea unui control al acelor acte, din
perspectiva drepturilor fundamentale, atât
timp cât UE ar oferi o protecþie adecvatã
ºi similarã a drepturilor care decurg din
Grundgesetz (a se vedea cauza Solange
Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 1/2016

41

2). În 2010, aceastã instanþã a decis, de
asemenea, în cauza Honeywell, sã nu
declare ultra vires un act al UE care nu ar
afecta în mod semnificativ repartizarea
verticalã a competenþelor în detrimentul
competenþele statelor membre. În
prezent, în Franþa, Consiliul Constituþional
nu examineazã compatibilitatea legilor de
transpunere a directivelor cu Constituþia,
cu excepþia cazului în care acestea
contravin regulilor ºi principiilor intrinseci
identitãþii constituþionale a Franþei.
Puterea legislativã poate modifica totuºi
în continuare Constituþia pentru a permite
eficacitatea deplinã a directivelor UE.
În al doilea rând, din ce în ce mai multe
curþi constituþionale trimit cãtre CJUE
cereri având ca obiect pronunþarea unor
hotãrâri preliminare, solicitând orientãri
pentru interpretarea sau controlul
legalitãþii normelor secundare ale UE.
Acesta este deja cazul Austriei, Belgiei,
Franþei, Germaniei, Italiei ºi Lituaniei. Ca
rezultat al acestor acþiuni, curþile
constituþionale ale acestor þãri au acceptat
regulile jocului, recunoscând cã ele au
calitatea de instanþe, în sensul art. 267
TFUE. În acest sens, curþile constituþionale sunt, de asemenea, instanþe ale
Uniunii. Acestea aplicã dreptul UE ºi,
uneori, dreptul UE face chiar parte din
dreptul constituþional intern, cum ar fi în
Austria cu privire la Carta drepturilor
fundamentale a UE sau în Franþa pentru
acele acte, cum ar fi mandatul european
de arestare, care au impus o modificare
a Constituþiei. Acest lucru aduce, cu
siguranþã, o schimbare a situaþiei curente
a mai multor curþi constituþionale, care nu
sunt singure la vârful ierarhiilor judiciare,
dar trebuie sã împartã acest loc cu CJUE,
instanþa care le va ajuta sau chiar substitui
în judecarea cauzelor.
O astfel de schimbare nu este totuºi
un proces unidirecþional. Jurisprudenþa
internã în domeniul constituþional a
afectat, de asemenea, chiar CJUE. De
exemplu, CJCE a decis în 1969/1970 sã
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includã drepturile fundamentale în dreptul
UE, în parte deoarece Tribunalul
Constituþional Federal German a fost
reticent în a renunþa la puterea sa de
control, în favoarea supremaþiei dreptului
UE. În plus, CJUE nu este indiferentã faþã
de hotãrârile curþilor constituþionale. Spre
exemplu, în cauza Melki, privind
caracterul prioritar al chestiunii prioritare
de constituþionalitate [question prioritaire
de constitutionnalité / QPC] din Franþa,
CJUE s-a dovedit a fi destul de permisivã
faþã de QPC ºi nu a ezitat sã modereze
propria hotãrâre Simmenthal, probabil
pentru a-ºi arãta disponibilitatea de a
coopera cu Consiliul Constituþional. În
sens mai general, este puþin probabil ca
CJUE sã nu ia în considerare hotãrârile
constituþionale naþionale care susþin
tratatele UE doar dupã interpretarea unor
dispoziþii ale acestora, în conformitate cu
constituþia (a se vedea mai jos). În acest
sens, curþile constituþionale au definit
limitele pe care instituþiile europene nu ar
trebui sã le încalce. Acest lucru este cu
atât mai mult valabil în Franþa, atunci când
vine vorba de laicitatea [laïcité] sau de
indivizibilitatea Republicii.
În acest cadru, ar trebui sã existe
cerinþe pentru a invoca normele juridice
ale UE ºi jurisprudenþa CJUE de cãtre
curþile constituþionale? Trebuie subliniat
faptul cã unele existã deja, atât în dreptul
UE, cât ºi în dreptul intern. În dreptul UE,
art. 4 alin. (3) TUE consacrã principiul
cooperãrii loiale, denumit uneori încredere
reciprocã: Uniunea ºi statele membre se
respectã ºi se ajutã reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate.
Statele membre adoptã orice mãsurã
generalã sau specialã pentru asigurarea
îndeplinirii obligaþiilor care decurg din
tratate sau care rezultã din actele
instituþiilor Uniunii. Acest principiu
creeazã obligaþii clare din partea
autoritãþilor naþionale, în vederea
garantãrii efectului util al oricãrei norme
UE. Acest lucru poate sã nu fie, în mod

evident, suficient, în cazul în care
obiectivul este de a asigura eficacitatea
deplinã a legislaþiei UE ºi, eventual,
supremaþia asupra tuturor dispoziþiilor
constituþionale. Probabil pentru a îndeplini
mai bine acest obiectiv, multe constituþii
cuprind aºa-numitele clauze privind
Europa, respectiv dispoziþii dedicate
raporturilor fiecãrui stat membru cu UE.
Prin intermediul acestor prevederi, UE
dobândeºte statut constituþional ºi
câºtigã, de asemenea, o legitimitate
sporitã. Ele pot fi apoi invocate în scopul
facilitãrii respectãrii dreptului UE. În
Franþa, spre exemplu, putem regãsi
dispoziþii ad-hoc, alãturi de o dispoziþie
generalã, ºi anume art. 88-1 conform
cãruia Republica participã la Uniunea
Europeanã constituitã din state care au
ales în mod liber sã îºi exercite o parte
din competenþele lor în comun în temeiul
Tratatului privind Uniunea Europeanã ºi
Tratatului privind funcþionarea Uniunii
Europene, astfel cum rezultã din Tratatul
semnat la Lisabona la 13 decembrie
2007. Iniþial, aceasta a fost o simplã
dispoziþie cu caracter declarativ, dar
Consiliul Constituþional a interpretat-o ca
fiind o cerinþã de a transpune directivele
UE. Desigur, nimic nu-l împiedicã ca în
viitor sã identifice alte obligaþii rezultate
în temeiul art. 88-1.
În acest context, mã îndoiesc cã ar
trebui sã se meargã mai departe de
dispoziþii generale privind UE în
constituþiile naþionale. Este, în primul
rând, obligaþia instanþelor de drept comun
de a pune în aplicare dreptul UE. Prin
urmare, ne putem întreba de ce curþile
constituþionale ar trebui sã aibã un statut
special, clar definit, care le obligã sã
aplice dreptul UE în orice situaþie. Acest
lucru nu ar fi nici foarte util, nici adecvat,
deoarece ar pune curþile constituþionale
într-o poziþie de subordonare, în favoarea
tot a dreptului UE. Relaþia dintre dreptul
UE ºi constituþiile naþionale este una
extrem de sensibilã. Pare mai adecvat sã

se acorde încredere judecãtorilor,
europeni sau naþionali, pentru a identifica
compromisurile, astfel încât nimeni sã nu
se simtã îndepãrtat de celãlalt. În
consecinþã, o dispoziþie formulatã în
termeni generali, cum ar fi art. 88-1 în
Franþa este, probabil, mai potrivitã decât
o prevedere extrem de disputatã care ar
prevedea, spre exemplu, faptul cã dreptul
UE are prioritate faþã de orice dispoziþii
contrare ale legislaþiei naþionale, inclusiv
chiar ale constituþiei. Acest tip de afirmaþie
juridicã se regãseºte în constituþiile
statelor federale consacrate, cum ar fi
Germania, Elveþia sau Statele Unite ale
Americii. Deºi UE este indiscutabil o
federaþie unicã, nu este totuºi un stat
suveran. În plus, statele membre ale UE
nu ar accepta sã fie reduse la cantoane
elveþiene sau landuri germane, mai ales
în cazul în care chiar jurisprudenþa din
aceste jurisdicþii aratã cã principiul
supremaþiei în statele federale nici nu se
aplicã cu stricteþe atunci când prevederile
constituþionale locale sunt în discuþie.
4. Declararea unor acte de drept
primar al Uniunii Europene ca fiind
contrarii constituþiilor naþionale
afecteazã supremaþia dreptului Uniunii
Europene sau poate fi permisã uneori,
spre exemplu, prin prisma respectãrii
drepturilor fundamentale ale omului?
Ar trebui reconsideratã, într-un asemenea context, doctrina rãspunderii
statului pentru încãlcarea dreptului
Uniunii Europene?
La prima vedere, pare evident cã
normele secundare ale UE, care sunt
declarate contrare constituþiilor naþionale
afecteazã supremaþia dreptului UE. Mai
general, aceasta afecteazã aplicarea
uniformã ºi efectul util al acestor norme.
Acesta este de fapt motivul pentru care,
în 1987, hotãrârea Foto Frost menþionatã
mai sus, împiedica instanþele naþionale sã
invalideze normele UE. Anterior, în 1970,
CJCE a clarificat, prin hotãrârea
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Internationale Handelsgesellschaft, cã
validitatea mãsurilor comunitare ar putea
fi apreciatã numai în lumina dreptului
comunitar ºi nu ar putea fi afectatã de
susþineri conform cãrora acestea ar fi
contrare drepturilor fundamentale statuate
în constituþiile statelor membre.
Cu toate acestea, din cauza importanþei deosebite a drepturilor fundamentale în orice ordine juridicã constituþionalã, este discutabil, în prezent, dacã
CJUE nu ar trebui sã lase mai multã
autonomie instanþelor naþionale, astfel
încât acestea sã poatã sã declare,
eventual, normele UE ca fiind lovite de
nulitate atunci când acestea încalcã unele
drepturi fundamentale stipulate în
constituþia naþionalã. Acest lucru nu ar fi
cu siguranþã un pas minor pentru CJUE.
Prin urmare, este de înþeles cã ar fi extrem
de reticente în a merge pe acest drum
alunecos, deoarece acest lucru ar putea
conduce la destrãmarea întregii
construcþii judiciare a Europei. În plus,
pare mai degrabã inutil sã se ofere
instanþelor naþionale o astfel de marjã
largã de apreciere, într-un moment în care
UE ºi drepturile omului de la nivel naþional
se suprapun într-o mãsurã semnificativã.
De ce sã nu avem pur ºi simplu
încredere în CJUE sã îºi îndeplineascã
în mod corespunzãtor atribuþiile? Acest
lucru nu este însã atât de simplu, atunci
când nu existã nici o astfel de suprapunere.
Astãzi, obstacolul se aflã în acele
dispoziþii ale constituþiilor naþionale 
indiferent cã sunt legate de drepturile
omului sau nu  care sunt foarte specifice
ºi nu fac parte din tradiþiile constituþionale
comune împãrtãºite de majoritatea
statelor membre ale UE, cu alte cuvinte
identitatea lor constituþionalã. Dacã unele
dispoziþii mai specifice ale constituþiilor
naþionale trebuie sã fie protejate în raport
cu dreptul UE, ar fi, probabil, mai potrivit,
în temeiul art. 4 TUE, sã se încredinþeze
chiar CJUE competenþa de a declara nul,
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total sau parþial, un act al UE care încalcã
prevederile unei constituþii naþionale, mai
degrabã decât sã se abiliteze o instanþã
naþionalã sã facã acest lucru. Desigur,
numai dispoziþiile constituþionale cele mai
relevante ºi specifice ale unui stat ar
putea justifica nulitatea unei norme
secundare UE, având în vedere cã, în caz
contrar, supremaþia, unitatea ºi eficacitatea dreptului UE ar fi puse în pericol
substanþial. În ceea ce priveºte specificitatea drepturilor omului, art. 53 din Carta
drepturilor fundamentale a UE pare sã
permitã o aplicare prioritarã a acestor
drepturi ale omului interne, care sunt mai
bine protejate de constituþia naþionalã
decât de dreptul UE. S-ar putea considera
atunci cã a fost permis, în temeiul
tratatelor UE, sã se acorde prioritate
aplicãrii acelor drepturi ale omului
naþionale în astfel de circumstanþe. În
cauza Melloni, CJUE a neutralizat totuºi,
în mare parte, aceastã dispoziþie,
limitând-o la cauzele care nu sunt încã
guvernate în întregime de dreptul UE.
Trebuie sã se constate totuºi cã judecãtorii din Luxemburg s-au dovedit a fi de
multe ori mai degrabã indulgenþi faþã de
standardele naþionale de protecþie a
drepturilor omului în jurisprudenþa lor din
domeniul pieþei interne. Celebra hotãrâre
Omega este un foarte bun exemplu în
acest sens. Jeremy F.  care a fost
pronunþatã ca rãspuns la o trimitere
preliminarã introdusã de Consiliul
Constituþional  poate fi, de asemenea,
menþionatã, printre alte hotãrâri în
domeniul spaþiului de libertate, securitate
ºi justiþie. Prin urmare, se pare cã CJUE
nu doreºte sã se limiteze, preferând sã
atenueze implicit propriul sãu principiu al
supremaþiei, de la caz la caz.
Doctrina rãspunderii statului pentru
încãlcarea dreptului UE nu ar trebui
neapãrat sã fie reconsideratã în contextul
unei dispoziþii constituþionale interne care
prevaleazã asupra unui act al UE.
Desigur, în cazul în care instanþele

a curþilor constituþionale, consideratã
legitimã, în raport cu CJUE, consideratã
mai puþin legitimã. Pe de altã parte, curþile
constituþionale pot pãrea, de asemenea,
a se situa într-o poziþie mai avantajoasã,
deoarece acestea pot avea ultimul
cuvânt, în pofida unei hotãrâri contrare a
CJUE. Ca orice altã instanþã naþionalã,
ele au obligaþia de a se conforma
hotãrârilor CJUE. Nu putem exclude totuºi
situaþiile în care curþile decid sã nu le
respecte. Aceasta s-a întâmplat în
Republica Cehã, cu hotãrârea Landtova.
Acest lucru s-ar putea, de asemenea,
întâmpla în curând în Germania, cu
decizia privind tranzacþiile monetare
directe ale Bãncii Centrale Europene,
care a declanºat prima trimitere din partea
Tribunalului Constituþional Federal
German, având ca obiect pronunþarea
unei hotãrâri cu titlu preliminar*. În
asemenea circumstanþe, statele membre
ar fi trase la rãspundere pentru încãlcarea
dreptului UE în cazul în care se considerã
cã respectiva încãlcare este suficient de
gravã. Cu toate acestea, în practicã,
politica poate prevala în cele din urmã, în
realitate, ultimul cuvânt neaparþinând nici
mãcar curþii constituþionale, ci guvernului
naþional, în cadru diplomatic. Desigur, o
funcþionare paºnicã a Uniunii Europene
impune respect reciproc ºi egalitate între
diferiþii actori. În cele din urmã, curþile
constituþionale care au decis sã solicite o
hotãrâre din partea CJUE nu au fost
obligate sã facã acest lucru prin prisma
art. 267 TFUE, ci au fãcut-o de bunã voie.
CJUE însãºi, deºi nu era obligatã punct
de vedere legal, a avut de multe ori
tendinþa sã fie mai permisivã atunci când
vine vorba de dispoziþiile constituþionale
naþionale importante, aºa cum s-a întâmplat, spre exemplu, în cauzele SaynWittgenstein sau Jeremy F.. Acþionând în
acest mod, ea încearcã sã nu contrarieze
curþile constituþionale.

naþionale decid în mod unilateral sã
împiedice aplicarea normelor UE în
temeiul constituþiei þãrii lor, statele
membre vor fi trase la rãspundere, cu
excepþia cazului în care încãlcarea nu
este suficient de gravã. Nu reuºesc sã
înþeleg de ce condiþiile responsabilitãþii
statelor ar trebui sã fie atenuate, dat fiind
cã un atare pas din partea instanþelor
naþionale ar fi extrem de necooperant. Cu
toate acestea, în cazul în care CJUE este
implicatã într-o asemenea mãsurã încât
sã decidã dacã o normã UE nu este
validã, deoarece, sã zicem, încalcã
identitatea constituþionalã a unui stat, nu
ar fi vorba atunci de nicio încãlcare a
dreptului UE, deoarece acest lucru ar fi
realizat de o instituþie UE (CJUE), în
temeiul unei dispoziþii UE, ºi anume art.
4 TUE, coroborat sau nu cu art. 53 din
Cartã. În acest caz, nu ar mai fi nevoie
de reexaminarea condiþiilor rãspunderii
statului.
5. Judecãtorul constituþional naþional este, în principiu, egal celui
european? Putem vorbi despre o
interpretare realã a dreptului primar al
Uniunii Europene efectuatã de tribunalele constituþionale ale statelor
membre?
Evaluarea poziþiei curþilor constituþionale faþã de CJUE nu este o sarcinã
uºoarã. Pe de o parte, curþile constituþionale ar putea fi vãzute ca inferioare
comparativ cu CJUE. Faptul cã, în calitate
de curþi de ultimã instanþã, ele sunt
obligate sã trimitã cãtre CJUE cereri
având ca obiect pronunþarea unor hotãrâri
preliminare ºi sã respecte hotãrârile
acesteia cu privire la interpretarea sau
validitatea dreptului UE, poate conduce
la aceastã concluzie. Mulþi cercetãtori
eurosceptici au criticat puternic ceea ce
ei considerã a fi expresia unei subordonãri
* Hotãrârea Curþii de Justiþie din 16 iunie 2015,
Gauweiler ºi alþii, cauza C-62/14, EU:C:2015:400 (n.tr.).
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Astfel cum am menþionat pe scurt mai
înainte, curþile constituþionale interpreteazã uneori tratatele UE. Acesta este
cazul în Franþa, între momentul adoptãrii
ºi ratificãrii tratatelor, la sesizarea
preºedintelui Republicii, prim-ministrului,
preºedintelui unei camere sau a unui
anumit numãr de parlamentari. Când
examineazã compatibilitatea acestora cu
Constituþia, ele ar putea fi obligate sã
interpreteze tratatele, deoarece nu pot
solicita, la acest stadiu, orientãri din
partea CJUE, în temeiul art. 267 TFUE.
Desigur, interpretãrile lor ar trebui sã aibã
o anumitã autoritate de convingere în faþa
CJUE, în special în cazul unor interpretãri
conforme prin care un tratat care altfel ar
fi considerat neconstituþional, a fost
menþinut. În sens restrictiv, CJUE nu este
legatã de aceste opinii. Cu toate acestea,
nu ar fi înþelept sã se decidã în mod
contrar în hotãrârile ulterioare, deoarece
acest lucru ar însemna încãlcarea unor
limite naþionale. În cazul în care
judecãtorii din Luxemburg ar fi în
dezacord total cu aceste limite, curþile
constituþionale ar putea lua ulterior mãsuri
de retorsiune. Curþile constituþionale ºi
CJUE pot fi pe picior de egalitate doar în
cazul în care se iau reciproc în
considerare. Prin urmare, cooperarea
trebuie sã fie cuvântul cheie, în caz
contrar întregul edificiu se va prãbuºi.
6. Existã un numãr în creºtere de
tribunale constituþionale care au
adresat întrebãri preliminare CJUE.
Putem vorbi despre extrema ratio sau
despre un instrument obiºnuit de
cooperare? În fapt, existã ierarhie,
confruntare sau purã cooperare între
CJUE ºi tribunalele constituþionale?
Am oferit deja indicii despre cum sã
se rãspundã la aceste întrebãri. Practica
sesizãrii CJUE cu trimiteri preliminare de
curþile constituþionale este relativ nouã.
Cele mai multe situaþii sugereazã totuºi
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cã nu este o extrema ratio, acestea
devenind totuºi un instrument de
cooperare. În cazul în care curþile
constituþionale se confruntã cu o cauzã
care implicã o problemã delicatã
referitoare la dreptul UE, ele nu vor mai
acþiona exclusiv ca instanþe constituþionale, ci ºi ca instanþe ale Uniunii. Dacã
cauza respectivã necesitã interpretarea
dreptului UE sau aprecierea validitãþii unei
norme secundare, este o bunã practicã
judiciarã sã nu se implice de la început ºi
sã lase aceastã decizie pentru judecãtorii
Uniunii. În mod evident, la primirea
rãspunsului CJUE, curþile constituþionale
ar putea decide sã împiedice aplicarea
dreptului UE din motive care nu þin de
argumente legate de UE, ci în temeiul
unor raþiuni de naturã constituþionalã.
Aceste curþi rãmân într-adevãr gardienii
supremi ai constituþiei, lucru care poate
genera, desigur, un conflict cu CJUE. Cu
toate acestea, dacã toate pãrþile implicate
se comportã cu responsabilitate, ar trebui
sã existe o cooperare ºi un compromis
echilibrat. Astfel cum se exprimã unii
cercetãtori, relaþia dintre UE ºi constituþiile
naþionale nu poate fi una ierarhicã, dar
ele trebuie sã fie ierarhizate în ordinea
juridicã europeanã.
Interviuri realizate de Dragoº Cãlin.
Traduceri efectuate de
Mihai Banu, Amelia Paula Chirteº,
Adnana Popescu ºi Dragoº Cãlin

Nota redacþiei: Aceste interviuri au fost
publicate iniþial în volumul Dreptul Uniunii
Europene ºi tribunalele constituþionale ale
statelor membre. Interviuri, Editura Universitarã, Bucureºti, 2015, ISBN 978-606-280335-3, fiind preluate de Revista Forumul
Judecãtorilor pentru a fi larg accesibile
magistraþilor români.

